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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Openbare veiligheid 
1. Kennisgeving van het besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 

houdende vernietiging van het raadsbesluit van 03 september 2018 inzake het vacant 
verklaren van een betrekking van inspecteur wegens afwezigheden van politiepersoneel. 

2. Aanvraag tot het geven van toestemming aan de Politiezone Ronse voor het gebruik 
van de vaste toezichtscamera's geplaatst op het grondgebied van de Stad Ronse. 
Beslissing. 

3. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                                 
Aanduiding vertegenwoordiger Beheerscomité Gemeenschappelijke Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) voor de politiezone Ronse, legislatuur 
2019 - 2024.                                                                                                                        
Beslissing. 

Financieel beheer 
4. Retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde 

bijzettingen op de begraafplaatsen.                                                                                  
Goedkeuring.                                                                                                                  
Beslissing. 

5. Overeenkomst bijdragenverzekering voor het vast benoemd personeel van de Stad en het 
OCMW Ronse en bijvoegsel aan de pensioenverzekeringsovereenkomst voor de niet-
gesolidariseerde pensioenen en de pensioenen van de lokale mandatarissen. 
Goedkeuring. 

Beheer patrimonium en infrastructuur 
6. Huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht.                                      

Goedkeuring.                                                                                                                  
Beslissing. 

7. Ereloonovereenkomst tussen de Stad Ronse en Wirtz International nv voor de tweede 
fase van de ontwikkeling en realisatie van het landschapspark De Stadstuin.                    
Goedkeuring. 

8. Overeenkomst van terbeschikkingstelling tussen de Stad Ronse en het EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba voor de verhuur, in afwachting van herbestemming, van 
het gebouw gelegen Politiekegevangenenstraat nummer 58.                                                  
Goedkeuring. 

9. Verkoop van het stadseigendom gelegen Kasteelstraat nummer 45.                                
Goedkeuring van de verkoopovereenkomst. 

10. Aankoop van zes delen van percelen grond via het ruilen van percelen grond, eigendom 
van de stad, voor de aanleg van het fietspad Beekstraat-Savooistraat-
Drieborrebeekstraat.                                                                                                    
Goedkeuring van de overeenkomst van grondruil. 

11. Wegen- en rioleringswerken in de Collegestraat.                                                              
Goedkeuring van de gunning der werken aan de firma bvba De Meulemeester uit 
Geraadsbergen. 

12. Aanleggen van 1250 meter openbaar verlichtingsnet en leveren en plaatsen van 59 
verlichtingsarmaturen, 5 lichtmasten en 3 palen voor de monumentverlichting in De Vrijheid 
te Ronse.                                                                                                                       
Goedkeuring. 
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13. Aanleg van 2.510 meter openbaar verlichtingsnet tussen het kruispunt Engelsenlaan en 
de grens met Russeignies voor de realisatie van een fietssnelweg, plaatsen van 61 
palen en armaturen en aanvraag van de subsidie bij de Provincie.                                         
Goedkeuring. 

14. Aanleggen van het openbaar verlichtingsnet en plaatsen van fietspadverlichting 
omvattende plaatsen van 21 gecoate palen met armaturen in de Beekstraat en de 
Drieborrebeekstraat en aanvraag van de subsidie voor de fietspadverlichting. 
Goedkeuring. 

15. Vervangen van 10 bestaande verlichtingsarmaturen door nieuwe standaard LED-
toestellen in de Collegestraat en de Charles de Gaullestraat te Ronse.                       
Goedkeuring. 

Wonen en omgeving 
16. Hernieuwde samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 

(GECORO).                                                                                                                           
Aanduiding van de maatschappelijke geledingen.                                                         
Goedkeuring. 

17. Stedelijke Adviesraad voor Milieu.                                                                                                 
Aanduiding van 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger van elke fractie van de 
gemeenteraad.                                                                                                              
Beslissing. 

Mobiliteit 
18. Nieuwe samenstelling van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) voor 

Mobiliteitsbeleid voor de legislatuur 2019-2024.                                                       
Goedkeuring. 

19. Vervoerregio Vlaamse Ardennen.                                                                               
Toetreding van de Stad Ronse tot de Vervoerregioraad en aanduiding van de 
vertegenwoordigers.                                                                                              
Goedkeuring. 

Leven en welzijn 
20. Toetreding van het stadsbestuur Ronse tot de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld 

Oost-Vlaanderen.                                                                                                      
Goedkeuring. 

Intergemeentelijke samenwerking 
21. I.VL.A.                                                                                                                                      

1) Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 28 maart 2019.                                                                                                      
2) Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                    
Beslissing. 

22. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, "I.VL.A.".                                      
Aanduiding van drie kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur.                                
Beslissing. 

23. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, "I.VL.A.".                                      
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                           
Beslissing. 

24. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov. 
Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 
2019 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                      
Beslissing. 
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25. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, TMVS. 
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 20 maart 2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger.                           
Beslissing. 

26. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                     
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van 28 maart 2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger.                             
Beslissing. 

27. Zefier.                                                                                                                           
Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor 
de algemene vergadering voor de legislatuur 2019-2024.                                                       
Beslissing. 

28. Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard".                                                                   
1) Aanduiding van 5 vertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur.                                                              
2) Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering.                                                                                                                    
Beslissing. 

29. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.                                                                                                    
1) Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor de Algemene Vergadering.                                                                                                          
2) Aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                  
Beslissing. 

30. Toerisme Vlaamse Ardennen vzw.                                                                                                        
1) Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor de Algemene Vergadering.                                                                                                                
2) Aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                              
Beslissing. 

31. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.                                                                                  
1) Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor de Algemene Vergadering.                                                                                                     
2) Aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                           
Beslissing. 

32. Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen.                                                                  
Aanduiding van een effectief en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité voor de 
legislatuur 2019-2024.                                                                                                    
Beslissing. 

33. Kringwinkel Vlaamse Ardennen.                                                                                          
Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor de Algemene Vergadering.                                                                                   
Beslissing. 

34. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VVSG vzw.                                                            
1) Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering.                                                                                                                                       
2) Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur.                                            
Beslissing. 

35. Onderwijsvereniging van steden en gemeenten, OVSG.                                                                        
Aanduiden van een vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de Algemene 
Vergadering en een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                            
Beslissing. 

36. Audio.                                                                                                                                            
Goedkeuring van het aanpast interne auditcharter en wijziging van de samenstelling 
van het auditcomité volgens de modaliteiten beschreven in het auditcharter. 
Beslissing. 
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37. Audio.                                                                                                                                  
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen.                                                                                                              
Beslissing. 

38. Logo Gezond +.                                                                                                                   
Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering en een kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur.                                        
Beslissing. 

39. RATO vzw.                                                                                                                   
Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de algemene vergadering voor de 
legislatuur 2019-2024.                                                                                            
Beslissing. 

40. Bovenscheldebekken.                                                                                                     
Aanduiding van een vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur.                                      
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
41. Aanstelling van een waarnemend algemeen directeur.                                                    

Delegatie van de bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen. 
Beslissing. 

 
Bijkomende punten van de openbare zitting 

Wonen en omgeving 
42. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, raadslid, namens de 

Groenfractie, houdende voorstel tot de opmaak van een beleidskader hernieuwbare 
energie met aandacht voor directe burgerparticipatie en sociale maatregelen. 

 
 

OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Openbare veiligheid 

1. Kennisgeving van het besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 
houdende vernietiging van het raadsbesluit van 03 september 2018 inzake het 
vacant verklaren van een betrekking van inspecteur wegens afwezigheden van 
politiepersoneel. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

 De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus 

 Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 
personeel van de politiediensten inzonderheid artikel VIII.XIV.1 tem VIII.XIV.4  

 Het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake 
de mobiliteit van het personeel van de politiediensten 

 Het koninklijk besluit van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten 
betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 

 De omzendbrief GPI 15, gepubliceerd in het staatsblad van 31 januari 2002 betreffende 
de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 
niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones 



 6/81 

 Het besluit van 02 juli 2018 van de gemeenteraad van Ronse tot vaststelling van de 
formatie van het operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel 
van de lokale politie voor de Politiezone Ronse 

 Het schrijven van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere, dd° 02 augustus 
2018 betreffende het administratief toezicht op de politiezones met de mededeling dat de 
formatiewijziging, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 02 juli 2018, in het kader 
van het specifiek federaal toezicht wordt goedgekeurd 

 Het besluit van de gemeenteraad van de Politiezone Ronse dd° 03 september 2018 tot 
vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie-
Onthaal (Directie Operationeel Beheer) wegens afwezigheden van politiepersoneel 

 Het besluit van de waarnemend gouverneur, de heer Detollenaere dd° 11 oktober 2018 
houdende de schorsing van het besluit van de gemeenteraad van de Politiezone Ronse 
van 03 september 2018 houdende het vacant verklaren van een betrekking van 
inspecteur van politie voor de Dienst Interventie-Onthaal 

 Het besluit van de gemeenteraad van de Politiezone Ronse dd° 19 november 2018 
houdende de rechtvaardiging (en handhaving) van het geschorste besluit van 03 
september 2018 

 Het besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken dd° 11 januari 2019 
met referentie VIII/D-742/JK-795484/799445 houdende vernietiging van het besluit van 
de gemeenteraad van de Politiezone Ronse dd° 03 september 2018 tot vacantverklaring 
van een betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie-Onthaal (Directie 
Operationeel Beheer) wegens afwezigheden van politiepersoneel 

 De goedkeuring van het Politiecollege dd° 18 februari 2019 
 De bepalingen van de nieuwe gemeentewet 
 
Feiten/context/motivering 

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken geeft aan  de beslissing van de 
gemeenteraad van Ronse dd° 03 september 2018 houdende het vacant verklaren van een 
betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst Interventie-Onthaal (Directie 
Operationeel Beheer) wegens afwezigheden van politiepersoneel, kennisname van het 
functieprofiel en samenstelling van de selectiecommissie, te vernietigen.  

Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege 

Besluit: 

Artikel 1:  
Kennis te willen nemen van de vernietiging, door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken dd° 11 januari 2019, van het gemeenteraadsbesluit van 03 september 2018 houdende 
het vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie voor de Dienst 
Interventie-Onthaal (Directie Operationeel Beheer).  
Artikel 2:  
Deze functie van inspecteur Interventie-Onthaal niet vacant te verklaren. 
Artikel 3: 
Het dossier verder te laten afhandelen zoals voorzien in artikel 85 tot en met artikel 88 WGP 
en zoals voorzien in het Decreet over het Lokale Bestuur van 22 december 2017. 

De heer Diederik Van Hamme (raadslid, CD&V) komt de zitting binnen. 
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2. Aanvraag tot het geven van toestemming aan de Politiezone Ronse voor het gebruik 
van de vaste toezichtscamera's geplaatst op het grondgebied van de Stad Ronse. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

 De wet van 05 augustus 1992 op het politieambt 
 De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus 
 De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018 
 De verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees parlement en de 

Raad, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens 

 De richtlijn (EU) 2016/680 van 27 april 2016 van het Europees parlement en de Raad, 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van 
straffen 

 De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 De bepalingen van de nieuwe gemeentewet. 
 
Feiten en context  

Bij de start van het eerste mandaat van de korpschef eind 2011 beschikte het politiekorps over 5 
vaste toezichtcamera’s respectievelijk opgesteld aan het stationsgebouw, het stadhuis, de 
Volksbond (niet meer operationeel), de Kleine Markt (niet meer operationeel) en het voetbalplein 
van SK Ronse. 

Begin 2013 werden hieraan 23 vaste camera’s toegevoegd op en rond de Grote Markt en ter 
hoogte van de parking Delhaize ter ondersteuning van de aanpak van de overlast- en 
criminaliteitsproblemen op deze plaatsen. De Politiezone Ronse beschikt sedertdien ook over een 
verplaatsbare camera ter ondersteuning van de aanpak van sluikstorten. Op elke toegangsweg ter 
hoogte van het verkeersbord F1 (begin agglomeratie) werd het vereiste pictogram van 
cameratoezicht aangebracht. 

Op 27 november 2017 keurde de Gemeenteraad de begroting 2018 goed waarin het noodzakelijk 
budget werd voorzien voor de aankoop en plaatsing van 29 extra vaste toezichtcamera’s op 
volgende plaatsen: 

- Stationsgebouw:  2 
- Boudewijnpark: 2 
- Parking Portois: 3 
- De Stadstuin:  8 
- Kleine Markt:  6 
- Sint-Martensstraat: 1 
- Volksbond:  1 
- Leerpunt:  1 
- Parking Familia: 5 

De nieuwe camerawet verzekert een evenwicht tussen de individuele vrijheid en de collectieve 
vrijheid bij het handhaven van ieders ruimte van vrijheid, veiligheid en welvaart. Alleen een 
openbare overheid kan de verantwoordelijke zijn voor de werking van vaste bewakingscamera’s 
op de openbare weg. Wanneer deze openbare overheid niet de gemeente is, moet de 
Gemeenteraad een positief advies geven. Sinds 25 mei 2018 wordt het politioneel gebruik van 
camera’s geregeld door de wet op het politieambt. Voor de camera’s die voor die datum al in 
gebruik waren, is een overgangsperiode van één jaar voorzien. 
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Om deze camera’s te kunnen gebruiken, moet de betrokken politiedienst de toestemming van de 
Gemeenteraad vragen gepaard met een impact- en risicoanalyse op het vlak van de persoonlijke 
levenssfeer en op operationeel niveau (zie bijlage1). De toestemming wordt gegeven voor het 
cameratype, de doeleinden en de gebruiksmodaliteiten.  

Motivering 

Het gebruik van nieuwe technologieën zoals cameratoezicht kan de werking van de politiezone 
efficiënter en effectiever maken zonder extra personeelsleden te moeten voorzien. Het gebruik 
van cameratoezicht in Ronse heeft tot op heden aangetoond dat het enerzijds een preventieve 
werking heeft (afschrikwekkend effect, daling van het aantal feiten op deze plaatsen) en 
anderzijds toegelaten een aanzienlijk aantal feiten op te helderen (identificatie van daders, 
aanreiken van onderzoekpistes, identificeren van mogelijke getuigen, …). De aanwezigheid van 
vaste toezichtcamera’s kan bovendien bijdragen tot het verhogen van het veiligheidsgevoel bij 
burgers. 

De doeleinden bij het gebruik van de vaste toezichtcamera’s van de Politiezone Ronse zijn: 
1. Het voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven tegen personen en goederen 
2. Het voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast 
3. De naleving van de gemeentelijke reglementen controleren 
4. De openbare orde handhaven 
5. Coördinatie van de veiligheid bij evenementen of noodsituaties. 

De verantwoordelijke voor de verwerking is de korpschef. Camerabeelden bevatten 
persoonsgegevens. Het cameratoezicht zal worden opgenomen in het register van de 
verwerkingen. De beelden worden maximaal 12 maanden bewaard. Na de eerste bewaarmaand 
kunnen de beelden enkel nog geconsulteerd worden na een schriftelijke en met redenen omklede 
beslissing van de Procureur des Konings. 

Om het gebruik van cameratoezicht in de toekomst op het ganse grondgebied van de Stad 
Ronse toe te laten, zal het verplichte pictogram dat cameratoezicht aangeeft, worden 
aangebracht op alle toegangswegen ter hoogte van de stadsgrenzen. 

Het bekijken van de beelden in ‘real time’ is geen hoofddoel. Daarvoor ontbreekt de 
noodzakelijke capaciteit. De beelden in ‘real time’ bevinden zich op 3 grote beeldschermen in het 
interventielokaal. Zij zijn enkel toegankelijk voor de personeelsleden van de Politiezone Ronse. 
Voor de coördinatie van evenementen of noodsituaties, kunnen zij ter beschikking gesteld 
worden van de operationele commandopost of de Gemeentelijke Crisiscel.  

Het overzicht van alle vaste toezichtcamera’s wordt als bijlage gevoegd. 
  
Rekening houdende met alle voorgaande elementen, 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet, 
 
Voordracht 

Op voorstel van het Politiecollege 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 
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Artikel 1:   
De gemeenteraad geeft de Politiezone Ronse toestemming tot het gebruik van de als bijlage 
2 opgenomen toezichtcamera’s met volgende limitatieve doeleinden: 

1. Het voorkomen, vaststellen of opsporen van misdrijven tegen personen en goederen 
2. Het voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast 
3. De naleving van de gemeentelijke reglementen controleren 
4. De openbare orde handhaven 
5. Coördinatie van de veiligheid bij evenementen of noodsituaties. 

3. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                                 
Aanduiding vertegenwoordiger Beheerscomité Gemeenschappelijke Interne Dienst 
voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) voor de politiezone Ronse, 
legislatuur 2019 - 2024.                                                                                                                        
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1. 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34, 35, 434 en 445. 
- De wet van 04 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk, artikel 33 §1 waarin bepaald wordt dat elke werkgever 
verplicht is een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te 
richten. 

- De wet van 04 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk, artikel 38 waarin bepaald wordt dat de Koning de 
voorwaarden en de nadere regels bepaalt volgens welke een werkgever of een groep 
van werkgevers toegestaan kan worden een gemeenschappelijke Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het werk op te richten.  

- De beslissing van het Politiecollege van 21 maart 2011 houdende de goedkeuring van 
de aansluiting van de Politiezone Ronse bij de Gemeenschappelijke Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk GIDPBW SOLVA. 

Relevante documenten 

- E-mail van SOLVA dd° 29 januari 2019 betreffende de aanduiding van 
vertegenwoordigers voor het beheerscomité voor de Gemeenschappelijke Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) 2019-2024. 

- Toelichting van SOLVA betreffende de leden van het Beheerscomité GIDPBW in 
december 2018 (46 besturen met voorziene toetredingen) en vanaf 2019 – met 
samensmelting gemeente & OCMW & Politiezone. 

- E-mail van SOLVA dd° 31 januari 2019 betreffende verdere instructies aangaande de 
aanduiding van vertegenwoordigers voor het beheerscomité voor de 
Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) 
2019-2024, specifiek voor Ronse waar de Stad Ronse zelf geen lid is van de 
GIDPBW, maar enkel het OCMW en de Politiezone Ronse. 

- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en 
fractieleiders dd° 13 februari 2019 

- Beslissing van de gemeenteraad dd° 28 januari 2019 waarbij mevrouw Brigitte 
Vanhoutte werd voorgedragen om de stad te vertegenwoordigen als bestuurder met 
beslissende stem in de Raad van Bestuur van SOLVA voor de periode van heden tot 
het einde van de gemeentelijke legislatuur. 

Feiten/context/motivering 

De Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW) 
van SOLVA adviseert 44 lokale besturen en stelt hierbij 7 preventieadviseurs ter beschikking 
om de arbeidsveiligheid en het welzijn voor de werknemers te optimaliseren. 

Elk bestuur is als werkgever wettelijk verplicht het welzijn van zijn werknemers te behartigen.  
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De GIDPBW SOLVA ondersteunt en adviseert daarom de besturen bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van hun welzijnsbeleid. Het doel hierbij is de arbeidsveiligheid en de gezondheid van 
hun werknemers te optimaliseren. 
Concreet adviseert de preventiedienst het bestuur in het nemen van de nodige 
preventiemaatregelen, het opsporen en reduceren van risico’s op de werkvloer, het opstellen van 
een preventiebeleid, het stellen van prioriteiten. 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding 
toe om een nieuwe vertegenwoordiging van de Politiezone Ronse aan te duiden voor het 
beheerscomité GIDPBW voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

De Stad Ronse is één van de vijf vaste bestuurders met beslissende stem in de Raad van Bestuur 
van SOLVA gedurende 6 jaar. 

Bij beslissing van de gemeenteraad dd° 28 januari 2019 werd mevrouw Brigitte Vanhoutte 
voorgedragen om de gemeente te vertegenwoordigen als bestuurder met beslissende stem in de 
Raad van Bestuur van SOLVA voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur. 

Uit de toelichting van SOLVA aangaande de samenstelling van het Beheerscomité GIDPBW 
blijkt dat volgende afspraken werden gemaakt :  

- Het wordt sterk aanbevolen om in beide organen één en dezelfde persoon af te vaardigen. 
De gemeenten behouden echter de vrije keuze om een andere persoon aan te duiden als 
vertegenwoordiger in het beheerscomité dan in de Raad van Bestuur van SOLVA. 

- Indien één en dezelfde persoon wordt afgevaardigd, krijgt deze persoon één enkel 
presentiegeld van 175 EUR per vergadering van de Raad van Bestuur (geïndexeerd 
brutobedrag). Deze krijgt geen apart presentiegeld als vertegenwoordiger in het 
beheerscomité. 
Indien een ander persoon in het beheerscomité wordt afgevaardigd, krijgt deze één enkel 
presentiegeld van 50 EUR (geïndexeerd brutobedrag) per vergadering van het 
beheerscomité. Dit comité zal vier maal per jaar samenkomen, net voor de zitting van de 
Raad van Bestuur van SOLVA. In dit beheerscomité geldt geen wettelijk verplichte 
genderverhouding. 

- In de mate dat naast de gemeente ook het OCMW en/of de politiezone voor de gemeente 
lid is van de GID, zal voor deze besturen telkens één dezelfde persoon afgevaardigd 
worden als vertegenwoordiger in het beheerscomité. 

Voor Ronse is dit een specifieke situatie omdat de Stad Ronse geen lid is van GIDPBW, enkel 
het OCMW Ronse en de Politiezone Ronse zijn lid van GIDPBW. 

In deze situatie adviseert SOLVA dat zowel het OCMW als de Politiezone Ronse mevrouw 
Brigitte Vanhoutte (vertegenwoordiger stad in de Raad van Bestuur van SOLVA) rechtstreeks 
afvaardigen als vertegenwoordiger in het Beheerscomité GIDPBW. 

De Politiezone Ronse kan aldus 1 vertegenwoordiger voordragen die eveneens voorgedragen 
werd door de gemeente voor de Raad van Bestuur van SOLVA, namelijk mevrouw Brigitte 
Vanhoutte. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Yves 
Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie 
Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van 
Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 
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Enig artikel: 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen, wonende te 9600 Ronse, Prolstraat nummer 20 A (e-
mailadres Brigitte.vanhoutte@ronse.be) voor te dragen als vertegenwoordiger in het 
Beheerscomité voor de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op 
het Werk (GIDPBW) SOLVA, voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur. 

Financieel beheer 

4. Retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde 
bijzettingen op de begraafplaatsen.                                                                                  
Goedkeuring.                                                                                                                  
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het Decreet van 16 januari 2001, gewijzigd bij decreet van 10 november 2005, 18 april 
2008, 09 december 2011, 22 februari 2013, 28 maart 2014, 28 oktober 2016 en 10 
februari 2017 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer 
van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluit van 02 december 2005 en 16 
december 2016. 

- De omzendbrief BA 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het 
decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de 
uitvoeringsbesluiten. 

- De omzendbrief BB 2008/04 van 06 juni 2008 betreffende de wijziging van het decreet 
van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 
april 2008. 

Relevante documenten 

- Verslag 144 van 29 november 2018 van de Technische Dienst. 

Feiten/context/motivering 

- De Technische Dienst wil de begraafplaatsen efficiënter gaan beheren door 
uniformisering en verdere digitalisering. Daarom is het noodzakelijk het 
retributiereglement aan te passen.  

- Voor elke concessie, ongeacht de gedenkvorm wordt eenzelfde tarief gehanteerd. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor de concessies van grafkelders. Deze blijven duurder 
dan de andere gedenkvormen. Ook voor perk F wordt er een toeslag gerekend voor het 
aanleggen van een kader rondom de graven. 

- De concessies van 10 jaar voor het columbarium en het urnenveld worden opgetrokken 
naar 15 jaar. Het tarief daarvoor wordt ook proportioneel mee verhoogd. 

- Er wordt een forfait aangerekend voor enkele concessies aangegaan vóór 01 januari 
2019 die worden omgezet in dubbele concessies. 

- Bij het reinigen van graven wordt er een supplement voorzien dat toegepast wordt indien 
de te poetsen graven zeer vervuild zijn. 

- Er wordt een boete voorzien bij inbreuken op artikel 58 van het huishoudelijk reglement 
dat stelt dat het verboden is om te leuren, gelijk welk voorwerp uit te stallen of te koop aan 
te bieden of om in het algemeen zijn diensten aan te bieden binnen de begraafplaats. 

- Om voormelde redenen was het noodzakelijk de huidige tarieven aan te passen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen  : 
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Artikel 1:  
Te rekenen van 01 april 2019 tot en met 31 december 2024 worden de tarieven voor 
geconcedeerde en niet-geconcedeerde bijzettingen op de begraafplaatsen als volgt vastgesteld: 

1. Voor overleden personen met domicilie te Ronse 
1.1. Niet-geconcedeerde bijzettingen 
- Bijzetting in volle grond voor 10 jaar (enkel) Gratis 
- Bijzetting in columbarium voor 10 jaar (enkel) Gratis 
- Asverstrooiing Gratis 
- Urnenbos Gratis 

1.2.  Geconcedeerde bijzettingen 
A. Concessie bijzetting volle grond 25 jaar op alle perken A 
- Kind - enkel € 312,50 
- Verlenging 10 jaar € 125,00 
- Verlenging 25 jaar € 312,50 
- Enkel  € 625,00 
- Dubbel € 1.250,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 25 jaar – enkel € 625,00 
- Verlenging 25 jaar – dubbel € 1.250,00 

B. Concessie bijzetting volle grond 25 jaar op perk F 
- Enkel € 825,00 
- Dubbel € 1.450,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 25 jaar – enkel € 625,00 
- Verlenging 25 jaar – dubbel € 1.250,00 

C. Concessie bijzetting volle grond 15 jaar op alle perken B 
- Enkel € 375,00 
- Dubbel € 750,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 15 jaar – enkel € 375,00 
- Verlenging 15 jaar – dubbel € 750,00 

D. Concessie bijzetting grafkelder, per m² 
- 25 jaar   € 800,00/m² 
- Verlenging 10 jaar   € 320,00/m² 
- Verlenging 25 jaar   € 800,00/m² 

E. Concessie bijzetting in columbarium of urnenveld voor 25 jaar 
- Enkel € 625,00 
- Dubbel € 1.250,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 25 jaar – enkel € 625,00 
- Verlenging 25 jaar – dubbel € 1.250,00 

F. Concessie bijzetting in columbarium of urnenveld voor 15 jaar 
- Enkel € 375,00 
- Dubbel € 750,00 
- Verlenging 10 jaar – enkel € 250,00 
- Verlenging 10 jaar – dubbel € 500,00 
- Verlenging 15 jaar – enkel € 375,00 
- Verlenging 15 jaar – dubbel € 750,00 

Voor de hernieuwing van een concessie of voor de hernieuwing van een concessie naar 
aanleiding van een bijzetting geldt het vigerend tarief op het ogenblik van de aanvraag.  

 



 13/81 

 

2. Voor overleden personen die tot 10 jaar voor het overlijden niet ingeschreven 
waren in de bevolkingsregisters van de Stad Ronse 

2.1. Niet-geconcedeerde bijzettingen 
- Bijzetting in volle grond voor 10 jaar (enkel) € 540,00 
- Bijzetting in columbarium voor 10 jaar (enkel) € 540,00 
- Asverstrooiing € 360,00 
- Urnenbos € 360,00 

2.2. Geconcedeerde bijzettingen 
Voor alle geconcedeerde bijzettingen gelden de tarieven van dit reglement, vermeerderd met 
50 %. 

Artikel 2:  
De aankoopprijs van een bestaande grafkelder bij een geconcedeerde bijzetting van 25 jaar, 
wordt als volgt vastgesteld: 
- Grafkelder voor 2 personen € 980,00 
- Grafkelder voor 3 personen € 1.130,00 
- Grafkelder voor 4 personen € 1.960,00 
- Grafkelder voor 6 personen € 2.260,00 

Artikel 3:  
De retributie voor de overgang en overplaatsing van urnen is als volgt vastgesteld: 
- Overgang van een niet-geconcedeerde naar een geconcedeerde nis in 
een columbarium of urnenveld (exclusief tarief concessie) 

€ 250,00 

- Overplaatsing van een urne € 300,00 

Artikel 4:  
Voor de overgang van een enkele naar een dubbele concessie voor concessies aangegaan 
vóór 01/01/2019 wordt volgende retributie vastgesteld: 
- Overgang enkele naar dubbele concessie op perken van 25 jaar € 625,00 
- Overgang enkele naar dubbele concessie op perken van 15 jaar € 375,00 

Artikel 5:  
De retributietarieven voor begraafplaats accessoires (rechtstreekse verkoop) zijn als volgt 
vastgesteld: 
- Naamplaatje + vaasje columbarium € 200,00 
- Naamplaatje zuil € 100,00 
- Foto columbarium kleur € 70,00 
- Foto columbarium zwart/wit € 50,00 

Artikel 6: De retributie bedoeld in artikels 1, 2, 3, 4 en 5 wordt door de aanvrager betaald 
binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur door middel van overschrijving. Bij de betaling 
dient de vermelde betalingsreferentie vermeld te worden. 
Het vermelde concessiebedrag wordt eigendom van de gemeente bij de kennisgeving van het 
besluit tot toekenning van de concessie of de hernieuwing ervan. 

Artikel 7:  
Voor ontgravingen wordt volgende retributie vastgesteld: 
- Ontgraving uit volle grond € 480,00 
- Ontgraving uit een grafkelder € 240,00 

Zijn van deze retributie vrijgesteld: 
1. ontgravingen die op bevel van de gerechtelijke overheden uitgevoerd worden 
2. ontgravingen die moeten geschieden met het oog op het overbrengen van een oude 

naar een nieuwe begraafplaats, van de stoffelijke overblijfselen begraven in een als 
eeuwigdurende concessie vergunde begraafplaats 

3. ontgravingen van de stoffelijke overblijfselen van een voor het vaderland gestorven 
militair. 
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Artikel 8:  
De retributietarieven voor het occasioneel reinigen van grafstenen op aanvraag zijn als volgt 
vastgesteld: 
- Grafsteen graniet of andere gepolijste natuursteen (niet-
geconcedeerde grond) 

€ 10,00 

- Grafsteen graniet of andere gepolijste natuursteen (geconcedeerde 
grond) 

€ 15,00 

- Grafsteen graniet of andere gepolijste natuursteen (grafkelder) € 20,00 
- Grafsteen blauwe hardsteen of andere ruwe natuursteen (niet-
geconcedeerde grond) 

€ 20,00 

- Grafsteen blauwe hardsteen of andere ruwe natuursteen 
(geconcedeerde grond) 

€ 30,00 

- Grafsteen blauwe hardsteen of andere ruwe natuursteen (grafkelder) € 40,00 
- Monumentale grafsteen Kostende prijs 
- Toeslag bij zeer vervuilde graven € 10,00 

De retributie omvat de administratiekosten en het reinigen van de grafsteen en wordt betaald 
binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur door middel van overschrijving. Bij de betaling 
dient de vermelde betalingsreferentie vermeld te worden. 

Artikel 9:  
Bij inbreuken op artikel 58 van het huishoudelijk reglement wordt een boete vastgesteld van 
€ 250,00 per vaststelling. 

Artikel 10:  
Bij gebreke aan betaling in der minne zal de inning van het niet-betwiste gedeelte van de 
retributie via dwangbevel worden ingevorderd, zoals voorzien in artikel 177 van het Decreet 
over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017. De inning van het betwiste gedeelte van de 
retributie zal worden ingevorderd overeenkomstig de burgerlijke rechtspleging. 

Artikel 11:  
De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013 houdende goedkeuring van het 
retributiereglement voor grafconcessies en geconcedeerde bijzettingen in een columbarium of 
een urnenveld wordt opgeheven vanaf 01 april 2019. 

Artikel 12:  
De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013 houdende goedkeuring van de belasting 
op de lijkbezorging van stoffelijke overblijfselen van aan de gemeente vreemde personen en 
ontgravingen wordt opgeheven vanaf 01 april 2019. 

5. Overeenkomst bijdragenverzekering voor het vast benoemd personeel van de Stad 
en het OCMW Ronse en bijvoegsel aan de pensioenverzekeringsovereenkomst voor 
de niet-gesolidariseerde pensioenen en de pensioenen van de lokale mandatarissen. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1. 

- De wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de 
pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 06 mei 
2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en 
houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse 
wijzigingsbepalingen. 

Relevante documenten 

- De nota van de heer Jurgen Soetens, financieel directeur, dd° 06 februari 2019. 

- De overeenkomst bijdragenverzekering voor het vast benoemd personeel van de Stad 
en het OCMW Ronse. 
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- Het bijvoegsel 2 aan de pensioenverzekeringsovereenkomst voor de niet- 
gesolidariseerde pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de Stad en 
het OCMW Ronse en de pensioenen van de lokale mandatarissen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de gewijzigde regelgeving en ingevolge de afspraken gemaakt op de jaarlijkse 
rapporteringsvergadering met Ethias werd ons ter goedkeuring een overeenkomst 
bijdragenverzekering voor het vast benoemd personeel van de Stad en het OCMW Ronse 
voorgelegd en eveneens een bijvoegsel 2 aan de pensioenverzekeringsovereenkomst voor de 
niet-gesolidariseerde pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van stad en OCMW 
Ronse en de pensioenen van de lokale mandatarissen. 

Adviezen/visum 

De nota 2019/1 dd° 06 februari 2019 van de Financiële Dienst. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De overeenkomst bijdragenverzekering voor het vast benoemd personeel van de Stad en het 
OCMW Ronse goed te keuren. 
Artikel 2: 
Het bijvoegsel 2 aan de pensioenverzekeringsovereenkomst voor de niet-gesolidariseerde 
pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de Stad en het OCMW Ronse en de 
pensioenen van de lokale mandatarissen goed te keuren. 
 

Beheer patrimonium en infrastructuur 

6. Huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht.                                      
Goedkeuring.                                                                                                                  
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

- Het Decreet van 16 januari 2001, gewijzigd bij Decreet van 10 november 2005, 18 april 
2008, 09 december 2011, 22 februari 2013, 28 maart 2014, 28 oktober 2016 en 10 
februari 2017 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en 
beheer van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij besluit van 02 december 2005 
en 16 december 2016. 

- De omzendbrief BA 2006/03 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het 
Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de 
uitvoeringsbesluiten. 

- De omzendbrief BB 2008/04 van 06 juni 2008 betreffende de wijziging van het Decreet 
van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het Decreet van 18 
april 2008. 

- De gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013 inzake het huishoudelijk reglement van 
de begraafplaats Hogerlucht. 

Relevante documenten 

- Verslag 143 van 29 november 2018 van de Technische Dienst. 
- Verslag 13 van 16 januari 2019 van de Technische Dienst. 
- Het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2013 houdende goedkeuring van het 

aangepast huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht. 
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Feiten/context/motivering 

- Naar aanleiding van enkele vragen is het noodzakelijk gebleken om het huishoudelijk 
reglement van de begraafplaats Hogerlucht, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing 
van 16 december 2013, aan te passen. Bovendien wil de Technische Dienst de 
begraafplaatsen efficiënter gaan beheren door uniformisering en verdere digitalisering, 
waardoor bijkomende verduidelijking nodig bleek. De aangebrachte aanpassingen zijn 
hieronder toegelicht. 

- Vanuit de moslimgemeenschap werd gevraagd om een kader te voorzien als afbakening 
van de graven op perk F. Dit wordt voorzien, mits een toeslag op de concessieprijs. 
Daarnaast is het toegestaan om een betonplaat boven de lijkwade of kist te plaatsen 
alvorens het graf wordt gedicht met aarde. Op perk F wordt op elk graf een kopsteen 
geplaatst. 

- Bij concessies van het columbarium ontstaat er verwarring door de mogelijkheid om 
enerzijds 10 jaar niet geconcedeerd (gratis) bij te zetten en anderzijds een (betalende) 
concessie aan te gaan van 10 jaar. Het is daarom aangewezen de concessieduur op te 
trekken naar 15 jaar, en dit door te trekken naar de concessies van het urnenveld. 

- In het streven naar uniformisering werd nu een eenduidige manier uitgewerkt om 
aanvragen tot begraving op het ereperk voor militairen en voor personen die zich 
bijzonder onderscheiden hebben te behandelen. 

- Er wordt voorgesteld om na de 50-jarige concessies op het ereperk voor personen die 
zich bijzonder onderscheiden hebben de grafsteen weg te nemen en een naamplaatje op 
de zuil te plaatsen. Bij asverstrooiingen wordt tevens een naamplaatje op de zuil 
geplaatst. 

- Tevens wordt in het reglement voorzien dat ook de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van 
een persoon die zich bijzonder onderscheiden heeft, kan begraven worden op het 
ereperk. Daarbij is de grondvergunning van 50 jaar gratis. De aankoop en plaatsing van 
de steen zijn op kosten van de aanvrager. 

- Om discussies te vermijden, is het aangewezen dat elke concessie van bij het begin 
nominatief voor een beperkt aantal personen wordt aangegaan en dit achteraf niet meer 
te laten wijzigen. 

- Tot nu werd een dubbele concessie steeds opgevat als 2 percelen naast elkaar. De 
mogelijkheid wordt voorzien om een dubbele concessie ook op te vatten als 2 
begravingen boven elkaar in hetzelfde perceel, voor zover de ruimtelijke toestand van de 
begraafplaats dit toelaat. 

- Bij hernieuwing van een concessie naar aanleiding van een bijzetting is het niet langer 
verplicht om te hernieuwen voor eenzelfde termijn als de oorspronkelijke termijn. 

- De mogelijkheid om een concessie te hernieuwen of te beëindigen voor deze afloopt, 
wordt eveneens voorzien. 

- De procedure voor ontgravingen wordt uitgebreider vastgelegd in het reglement. Om tot 
een ontgraving over te gaan is er steeds toestemming nodig van alle erfgenamen in de 
eerste graad. Bij een ontgraving uit volle grond is het niet altijd wenselijk dat 
nabestaanden of derden aanwezig zijn. 

- Om handel, aanbieden van diensten en uitbating binnen de begraafplaats te vermijden, is 
het aangewezen om in het reglement een boete te voorzien bij inbreuken. 

- Voor enkele concessies aangegaan vóór 01 januari 2019 dient de mogelijkheid voorzien 
te worden om deze om te zetten naar een dubbele concessie, mits betaling van een 
forfait. 

- Zowel het bedrag van de boete als de bedragen van het forfait worden opgenomen in het 
retributiereglement met de tarieven welke eveneens worden herzien. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: Vanaf 01 april 2019 wordt het huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht 
als volgt goedgekeurd :  
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Hoofdstuk I : ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1 - Locatie begraafplaats 
Begraafplaats Hogerlucht, met een ingang langs de Ommegangstraat en een ingang langs 
Hogerlucht. 

Artikel 2 – Voorzieningen 
De begraafplaats Hogerlucht beschikt over: 

 Perken voor het begraven in volle grond, 
 Perken voor het begraven in een grafkelder, 
 Een urnenveld, 
 Een urnenbos, 
 Een columbarium, 
 Een strooiweide, 
 Een militair ereperk, 
 Een ereperk bestuur. 

Deze begraafplaats is de actuele begraafplaats en de enige waar nieuwe begravingen, 
bijzettingen en asverstrooiingen worden toegestaan, zowel geconcedeerd als niet-geconcedeerd. 

Artikel 3 – Bestemming 
De begraafplaats Hogerlucht is bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium 
en de asverstrooiing van:  
•  de personen die op het grondgebied van de stad overleden zijn of er dood zijn aangetroffen; 
•  de personen die buiten het grondgebied van de stad overleden zijn of daar werden 
aangetroffen maar:  

- die in haar bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister zijn ingeschreven;  
- begunstigd zijn van een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de 

bijzetting in een geconcedeerde nis;  
- hoofdzakelijk in de Stad Ronse hebben gewoond maar de laatste levensjaren 

(maximaal laatste 10 jaar vóór overlijden) in een andere gemeente ingeschreven 
waren waar ze verbleven in een rusthuis, een verzorgingsinstelling of bij 
familieleden. Personen die langer dan 10 jaar voor het overlijden waren 
ingeschreven in een andere gemeente, betalen een toeslag, zoals bepaald in het 
retributiereglement; 

- die een bijzondere relatie hebben gehad met de stad.  

In afwijking van hoger vermelde bepalingen kan de burgemeester in uitzonderlijke gevallen 
toestemming geven tot begraving op de stedelijke begraafplaats. 

Artikel 4 – Definities 
Monument Beeldhouwwerk op te richten op een concessie voor een grafkelder, 

een concessie in volle grond of op een gewoon graf, waarvoor vooraf 
de goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen 
dient bekomen te worden. 

Columbariumnis Een ruimte in een columbarium waarin een asurne kan geplaatst 
worden. 

Asurne Recipiënt waarin de as van een gecremeerd stoffelijk overschot wordt 
bewaard. 

Deksteen (Natuur)stenen grafsteen die op het graf ligt, en zo de ondergrondse 
constructie of het graf afdekt of afbakent. Uitgesloten zijn de losse 
natuursteengranulaten. 

Grafsteen/sierelement Elk bovengronds gedenkteken dat op een deksteen of grafkelder staat 
ter herdenking van de overledene(n) op deze plaats. 

Kopsteen Rechtopstaande grafsteen (uit natuursteen of ander duurzaam 
materiaal). Deze is geplaatst op het uiteinde van de deksteen. 

Graf Begraafplaats in volle grond van een gecremeerd of niet-gecremeerd 
stoffelijk overschot. 

Grafkelder Ondergrondse constructie, in metselwerk of geprefabriceerd beton 
voor het begraven van gecremeerde of niet-gecremeerde stoffelijke 
overschotten. 
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Gabariet Afbakening van de vorm van een grafsteen/sierelement/kopsteen. De 
maximale afmetingen van de grafstenen/sierelementen/kopstenen 
dienen binnen deze afbakening te blijven. 

Hoofdstuk II : PLEEGVORMEN DIE AAN BEGRAVINGEN EN/OF CREMATIES 
VOORAFGAAN 
Artikel 5 - Aangifte van het overlijden 
Elk overlijden of het ontdekken van een stoffelijk overschot in de stad wordt zonder verwijl en ten 
laatste de eerste werkdag volgend op het overlijden aangegeven aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Het overlijden wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand vastgesteld op 
basis van een getuigschrift, afgeleverd door de behandelende geneesheer of door een 
geneesheer hiertoe aangesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand.  
Diegenen die voor de begraving instaan, regelen met het stadsbestuur de formaliteiten 
betreffende de begraving. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het stadsbestuur het nodige 
gedaan.  

Artikel 6 - Termijn voorafgaand aan de begraving of de crematie 
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 
uur na het overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie 
met daarop volgend de begraving, de bijzetting of de verstrooiing van de as, plaats.  
Begravingen, bijzettingen of asverstrooiingen gebeuren van maandag tot zaterdag tussen 8u en 
16u. Op zondagen, wettelijke en plaatselijke feestdagen worden er geen begravingen, 
bijzettingen of asverstrooiingen uitgevoerd.  

Artikel 7 – Kisting 
Het stoffelijk overschot moet in een doodskist worden geplaatst met uitzondering voor perk F 
waar het stoffelijk overschot eveneens in een lijkwade mag worden geplaatst. Het besluit van de 
Vlaamse regering van 21/10/2005 vermeldt de voorwaarden waaraan een doodskist en een 
lijkwade moeten voldoen. Doodskisten mogen slechts worden gesloten nadat het verlof tot 
teraardebestelling of tot crematie werd afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.  

Het gebruik van doodskisten, producten en procedés die de natuurlijke en normale ontbinding 
van het lijk of de crematie beletten, is verboden. In grafkelders is een hermetisch omhulsel 
verplicht (zink) gedurende de periode van bijzetting. In elk geval moet het milieu en de hygiëne 
worden gerespecteerd. 
Een balseming of enige ander conserverende behandeling voorafgaand aan de kisting, kan in de 
door de Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden. Deze gevallen zijn opgesomd in 
de artikelen 25 t.e.m. 27 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot 
organisatie, inrichting en beheer van de begraafplaatsen en crematoria en wijzigingen. 
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting steeds bijwonen.  

Artikel 8 - Lijkenvervoer  
In het binnenland 
Het vervoer van gecremeerde stoffelijke overschotten is vrij, doch dient te gebeuren volgens de 
regels van welvoeglijkheid. Een lijkwagen is niet verplicht. 
Het vervoer van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten moet individueel met een lijkwagen of 
op een passende wijze uitgevoerd worden. In geval van rampsituaties kan hiervan afgeweken 
worden.  
Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn gemachtigde:  

 het vervoer, vanuit de gemeente naar een andere gemeente, van de stoffelijke 
overschotten van de personen die er overleden of dood aangetroffen werden.  
In dit geval wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van een document 
waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming.  

 het vervoer, van buiten de gemeente naar een plaats op het grondgebied van de 
gemeente, van de stoffelijke overschotten van personen die er niet zijn overleden of dood 
aangetroffen werden.  

In het buitenland 
Vervoer van de as naar het buitenland is vrij. 
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Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen naar het buitenland 
moeten vervoerd worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten 
vermeld in:  

 het KB van 08 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of 
Nederland;  

 het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet vervoerd worden 
naar een ander land dan Luxemburg of Nederland en dat het akkoord van Straatsburg 
ondertekend heeft;  

 het Regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden naar een 
land, met uitzondering van voorgaande landen. 

Hoofdstuk III : KEUZE VAN LIJKBEZORGING 
Artikel 9 – Wilsbeschikking 
Iedereen kan tijdens zijn leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van zijn laatste 
wilsbeschikking bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze laatste 
wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, over de asbestemming, evenals 
over het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid.  
Bij het ontbreken van een wilsbeschikking beslissen de nabestaanden over de keuze. Bij 
ontstentenis van nabestaanden beslist het OCMW. 

Artikel 10 – Levenloos geboren kinderen 
Levenloos geboren kinderen worden na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken, op 
verzoek van de ouders, begraven of gecremeerd en bijgezet op de begraafplaats. 

Hoofdstuk IV. : LIJKBEZORGING OP DE STEDELIJKE BEGRAAFPLAATS  

Artikel 11 - Algemene bepalingen 
Volgende manieren van lijkbezorging op de stedelijke begraafplaats zijn mogelijk: 

1. begravingen in volle grond; 
2. begravingen in een grafkelder;  
3. plaatsing van een asurne in een columbariumnis;  
4. plaatsing van een asurne in een urnenveld; 
5. plaatsing van een asurne in een urnenbos; 
6. uitstrooiing van as op de strooiweide; 
7. begraving in het militair ereperk;  
8. begraving in het ereperk bestuur. 

De begravingen in volle grond of in een grafkelder, de plaatsingen in een columbarium of in een 
urnenveld of in het urnenbos en de asuitstrooiingen worden volgens plan uitgevoerd in 
regelmatige volgorde. Zij worden met nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan opgetekend in 
een register dat bijgehouden wordt door het stadsbestuur.  
Voor de uitstrooiing van de as of voor de plaatsing van een asurne in het urnenbos beperkt de 
nauwkeurige aanduiding van de plaats zich tot de vermelding van de strooiweide of het 
urnenbos.  

Op ieder grafteken moet het volgnummer van het register van de burgerlijke stand worden 
herhaald en door middel van een metalen plaatje op de doodskist of de asurne worden 
bevestigd.  

De verschillende manieren van lijkbezorging op de begraafplaats worden hierna afzonderlijk 
behandeld in de hoofdstukken IV.1. tot en met IV.7. In het decreet van 16 januari 2004 (artikel 24 
§1 & §2)  en latere aanvullingen zijn ook andere asbestemmingen toegelaten dan het 
onderbrengen ervan op een begraafplaats (zie hoofdstuk IV.8.). 

Artikel 12 - Bevoegdheden van de gemachtigde van de stad 
Uitsluitend de gemachtigde van de stad, zijnde de grafmaker, is ertoe bevoegd te zorgen voor :  

 het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne;  
 het uitstrooien van de as op de strooiweide van de begraafplaats;  
 het plaatsen van de kist, lijkwade of de urne in de kuil;  
 het plaatsen van de urne in een columbariumnis; 
 het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen 

van de kuil; 
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 het openen en sluiten van bestaande grafkelders na het beëindigen van de concessie;  
 het openen en afsluiten van de nis in een columbarium.  

Hoofdstuk IV.1. : BEGRAVINGEN IN VOLLE GROND  

Artikel 13 – Niet-geconcedeerde begravingen in volle grond (perken D en E en urnenbos) 
Op de begraafplaats Hogerlucht zijn stroken voorzien voor niet-geconcedeerde graven en urnen 
in volle grond, voor een periode van 10 jaar, zijnde de periode van wettelijke grafrust.  
De graven zijn bestemd voor één stoffelijk overschot.   
Op deze perken zijn zowel voor de graven als voor de urnen geen hernieuwingen mogelijk, tenzij 
bij overgang naar een geconcedeerde bijzetting en betaling van het tarief vermeld in het 
retributiereglement. 

1. Begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten op de perken D en E 
Deze perken zijn bestemd voor de teraardebestelling van doodskisten, zonder ondergrondse 
constructie. 

2. Begraving van gecremeerde stoffelijke overschotten op de perken D en E 

Op deze perken kunnen asurnen van gecremeerde personen in volle grond begraven worden. 

3. Begraving van gecremeerde stoffelijke overschotten in het urnenbos 
Asurnen van gecremeerde personen kunnen in volle grond begraven worden in biologisch 
afbreekbare (composteerbare) asurnen. Aan de rand van het bos wordt door de stad een zuil 
geplaatst waarop de naam en de voornaam van de overledene met een plaatje kan worden 
vastgehecht, voor de periode van 10 jaar na het overlijden. Dit naamplaatje kan bekomen worden 
bij de Technische Dienst van de stad aan het vigerend tarief vermeld in het retributiereglement. 
Ter hoogte van de zuil is plaats voorzien voor het neerleggen van kransen en bloemen. 

Op de graven van zowel gecremeerde als niet-gecremeerde stoffelijke overschotten op de 
perken D en E kan een deksteen en kopsteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal 
worden geplaatst. 
Afmetingen voor de dek- en kopstenen in perk D en E: zie technische gegevens in bijlage 1.1. 
 
Indien geopteerd wordt voor het urnenbos worden geen dekstenen, graftekens,… toegelaten.  

Artikel 14 - Geconcedeerde begravingen in volle grond (perken A, A2, A3, A4, B2, B3 en F) 
Op de begraafplaats Hogerlucht zijn perken voorzien voor geconcedeerde begravingen.  
Er kan gekozen worden tussen perken met een concessieperiode van 15 jaar (perken B2 en 
B3) of een concessieperiode van 25 jaar (alle perken A en F). 
Hernieuwingen van concessies zijn mogelijk: 
- voor 10 jaar of 15 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 15 jaar werden toegestaan; 
- voor 10 jaar of 25 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 25 jaar werden toegestaan. 

1. Begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten (behalve perk F) 
De teraardebestelling gebeurt in doodskisten zonder ondergrondse constructie. 

a. Begraving in volle grond van een stoffelijk overschot – personen > 7 jaar oud 
Afmetingen van de deksteen: zie technische gegevens in bijlage 1.2.1. 

b. Begraving in volle grond van een stoffelijke overschot – personen < 7 jaar oud  
Afmetingen van de deksteen: zie technische gegevens in bijlage 1.2.2. 

2. Begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten (perk F) 
De teraardebestelling gebeurt in doodskisten of lijkwaden zonder ondergrondse constructie. Er 
wordt een kader voorzien als afbakening van de graven. Bij begraving in lijkwaden mag er een 
betonplaat geplaatst worden alvorens het graf te dichten met aarde. Voor de plaatsing van de 
kader wordt een meerprijs gevraagd, dit is opgenomen in het retributiereglement. 
Afmetingen van de kopsteen: zie technische gegevens in bijlage 1.3. 

3. Begraving van gecremeerde stoffelijke overschotten 
De teraardebestelling gebeurt in een asurne, in volle grond, zonder ondergrondse constructie. 
Dezelfde afmetingen van de deksteen en modaliteiten als bij de begraving van niet-gecremeerde 
stoffelijke overschotten zijn hier van toepassing. 
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Op graven van zowel gecremeerde als niet-gecremeerde stoffelijke overschotten is het plaatsen 
van een deksteen verplicht en dient deze binnen de 12 maanden, te rekenen vanaf de dag van de 
aanvang van de concessie, geplaatst te zijn. De deksteen moet blijven liggen gedurende de gehele 
duur van de concessie. Ingeval van niet naleven van deze verplichting stelt de overtreder zich 
bloot aan toepassing van de artikel 29 van het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging en 
artikel 315 van het strafwetboek. Bovendien zal bij het niet naleven van deze verplichting onder 
geen enkel beding nog een hernieuwing van de concessie worden toegestaan. 

Hoofdstuk IV.2. : BEGRAVINGEN IN EEN GRAFKELDER (perk C) 

Artikel 15 
Op dit perk kan enkel gebruik gemaakt worden van geconcedeerde grafkelders. De stroken voor 
grafkelders zijn voorzien voor ondergrondse betonnen of in metselwerk opgetrokken constructies.  

De grafkelders dienen gebouwd te worden volgens de plannen die voorafgaand dienen te worden 
overgemaakt aan en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.   

De toegestane concessieperiode bedraagt 25 jaar, zowel voor niet-gecremeerde als voor 
gecremeerde stoffelijke overschotten (asurnen). Concessiehernieuwingen zijn mogelijk voor 10 of 
25 jaar. 

Afmetingen van de deksteen: zie technische gegevens in bijlage 2. 
Elke vergunning draagt een volgnummer, ingekapt op een zichtbare plaats op het monument of 
de deksteen. De namen van ontwerpers en/of uitvoerders van dekstenen mogen gezamenlijk 
maximum slechts een oppervlakte van 0,10 m² beslaan.  

Het plaatsen van een deksteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal is verplicht en moet 
geplaatst zijn binnen de 12 maanden te rekenen vanaf de dag van de aanvang van de concessie. 
De deksteen moet blijven liggen gedurende de gehele duur van de concessie. Ingeval van niet 
naleven van deze verplichting stelt de overtreder zich bloot aan toepassing van artikel 29 van het 
decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging en artikel 315 van het strafwetboek. Bovendien 
zal bij het niet naleven van deze verplichting onder geen enkel beding nog een hernieuwing van 
de concessie worden toegestaan. 

Hoofdstuk IV. 3. : COLUMBARIA 
Artikel 16 - Algemeen 
Op de begraafplaats Hogerlucht is een apart perk voorzien voor columbaria. Het is een 
bovengrondse constructie bestemd voor bijzettingen van gecremeerde stoffelijke overschotten in 
asurnen in een gesloten nis van één of maximum twee asurnen. 

Afmetingen van de nis: zie technische gegevens in bijlage 3. 

Artikel 17  – Bijzetting in niet-geconcedeerde columbariumnissen 
In niet-geconcedeerde columbariumnissen kunnen bijzettingen gebeuren van één enkele asurne 
voor een periode van 10 jaar, zijnde de periode van wettelijke grafrust. Er zijn geen hernieuwingen 
mogelijk, tenzij bij overgang naar een geconcedeerde bijzetting en betaling van het tarief vermeld 
in het retributiereglement. 

Artikel 18 – Bijzetting in geconcedeerde columbariumnissen 
Columbariumnissen worden geconcedeerd voor 15 jaar of 25 jaar, en kunnen hernieuwd worden: 
- voor 10 jaar of 15 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 15 jaar werden toegestaan; 
- voor 10 jaar of 25 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 25 jaar werden toegestaan. 

Er kan geopteerd worden voor : - een enkele nis (voor 1 enkele asurne)  
- een dubbele nis (voor maximum 2 asurnes). 

Hoofdstuk IV.4. : PLAATSING VAN EEN ASURNE IN EEN URNENVELD (perk B) 
Artikel 19 
Dit veld is bestemd voor de bijzetting van gecremeerde stoffelijke overschotten in asurnen in volle 
grond in een urnenputje.  Er kan alleen geconcedeerd, enkel of dubbel bijgezet worden, voor een 
periode van 15 jaar of 25 jaar.  Concessies kunnen hernieuwd worden: 
- voor 10 jaar of 15 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 15 jaar werden toegestaan; 
- voor 10 jaar of 25 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 25 jaar werden toegestaan. 
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Het plaatsen van een deksteen in natuursteen is verplicht en dient binnen de 12 maanden, te 
rekenen vanaf de dag van de aanvang van de concessie, geplaatst te zijn. De deksteen moet 
blijven liggen gedurende de gehele duur van de concessie. Ingeval van niet naleven van deze 
verplichting stelt de overtreder zich bloot aan toepassing van artikel 29 van het Decreet op de 
begraafplaatsen en lijkbezorging en artikel 315 van het strafwetboek. Bovendien zal bij het niet 
naleven van deze verplichting onder geen enkel beding nog een hernieuwing van de concessie 
worden toegestaan. 

Afmetingen van de deksteen: zie technische gegevens in bijlage 4. 

Hoofdstuk IV.5. : UITSTROOIING VAN AS OP DE STROOIWEIDE 

Artikel 20 
De as van de gecremeerde lijken kan worden uitgestrooid op een daartoe bestemd perk van de 
begraafplaats, de strooiweide genaamd. 
Aan de strooiweide is door de stad een zuil geplaatst waarop de naam en de voornaam van de 
overledene met een plaatje kan worden vastgehecht, voor de periode van 10 jaar na het 
overlijden. 
Dit naamplaatje kan bekomen worden bij de Technische Dienst van de stad aan het vigerend 
tarief vermeld in het retributiereglement. 
Er is aan de zuil plaats voorzien voor het neerleggen van kransen en bloemen. 

Hoofdstuk IV.6. : MILITAIR EREPERK  
Artikel 21 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan kosteloze grondvergunningen toestaan op het 
militair ereperk aan: 

 Ronsese militairen en gelijkgestelden, gesneuveld op het Ereveld; 
 Ronsese weggevoerden die in ballingschap overleden zijn; 
 Oorlogsinvaliden als dusdanig gekend; 
 Dragers van het Vuurkruis; 
 Oorlogsvrijwilligers; 
 Ronsese militairen gesneuveld tijdens opdrachten van een vredesmacht. 

De begraving of bijzetting van de asurne op het militair ereperk gebeurt in volle grond. 

Op de graven van het ereperk staan enkel éénvormige rechtstaande arduinen stenen met 
bronzen opschriften.  De nabestaanden staan in voor de kosten van de grafsteen.  Het 
onderhoud van de graven gebeurt door de stadsdiensten. 

De aanvraag tot begraving op het militair ereperk dient schriftelijk te gebeuren via het document 
"aanvraag tot begraving op militair perk" dat ingevuld en ondertekend dient bezorgd te worden 
aan de Technische Dienst. Daarbij wordt het nodige bewijsmateriaal toegevoegd. 

Hoofdstuk IV.7. : EREPERK BESTUUR 
Artikel 22 
Het College van Burgemeester en Schepenen kan 50-jarige kosteloze grondvergunningen 
toestaan op het ereperk aan de burgers van Ronse die zich bijzonder onderscheiden hebben. De 
begraving of bijzetting van de asurne op het ereperk gebeurt in volle grond. Na afloop van de 50-
jarige grondvergunning wordt de grafsteen verwijderd en een naamplaatje op de zuil aan het 
ereperk geplaatst. Bij asverstrooiingen zal er tevens een naamplaatje op de zuil geplaatst 
worden. 

Afmetingen : zie technische gegevens in bijlage 5. 

De stad staat in voor de aankoop en de plaatsing van de grafsteen, alsmede voor het inbeitelen 
van volgende tekst : “Hier rust … (naam en voornaam, bijzondere titel, geboorte- en 
overlijdensdatum).” 

Het College van Burgemeester en Schepenen kan tevens een 50-jarige kosteloze 
grondvergunning toestaan op het ereperk voor de echtgeno(o)t(e) of levenspartner van burgers 
van Ronse die zich bijzonder onderscheiden hebben. De aankoop en plaatsing van deze 
grafsteen gebeuren door de stad, op kosten van de aanvrager.  
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De beplanting en het onderhoud van deze graven worden door het stadsbestuur uitgevoerd.  Het 
staat de nabestaanden van de overledene vrij om, op hun kosten, gedenktekens of versieringen 
op deze steen aan te brengen. 

De aanvraag tot begraving op het ereperk dient schriftelijk te gebeuren via het document 
"aanvraag tot begraving op ereperk" dat ingevuld en ondertekend dient bezorgd te worden aan 
de technische dienst. Daarbij wordt het nodige bewijsmateriaal toegevoegd. 

Hoofdstuk IV.8. : ANDERE WIJZEN VAN ASBESTEMMING BUITEN DE 
BEGRAAFPLAATS 
Artikel 23 
Naast de mogelijkheid om as van gecremeerde stoffelijke overschotten op een begraafplaats 
onder te brengen, bestaan er tevens andere asbestemmingen, die buiten de begraafplaats een 
rustplaats kunnen krijgen: 

De uitstrooiing van de as op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee, zoals 
geregeld door het koninklijk besluit van 25 juli 1990, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 
augustus 1999.  
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de 
overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de 
echtgeno(o)t(e) of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle 
bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek 
van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken:  
- Uitgestrooid worden op een andere plaats dan de begraafplaats. De as mag niet worden 
uitgestrooid op het openbare domein. Tot het openbare domein behoren onder meer de parken, 
bevaarbare stromen en rivieren, de wegen en de stranden. Indien het een terrein betreft dat niet 
in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke 
toestemming van de eigenaar van het terrein vereist;  
- Begraven worden op een andere plaats dan de begraafplaats. Deze begraving mag niet 
gebeuren op het openbare domein. Indien het een terrein betreft dat niet in eigendom is van de 
overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar 
van het terrein vereist;  
- Bewaard worden op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een einde komt aan de 
bewaring van de as, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of 
zijn erfgenamen in geval van diens overlijden:  

 ofwel naar een begraafplaats gebracht om:  
o er begraven te worden;  
o bijgezet te worden in een gesloten nis in het columbarium;  
o uitgestrooid te worden op de strooiweide;  

 ofwel op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid te 
worden.  

De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze 
bepalingen. 

Hoofdstuk IV. 9. : CONCESSIES  
Artikel 24 - Algemene bepalingen 
Een concessie is een overeenkomst tussen de gemeentelijke overheid enerzijds en de 
concessieaanvrager anderzijds. De concessieaanvrager is meestal ook de concessiehouder, d.i. 
de titularis van de concessie en diegene die bepaalt wie er in de concessie mag begraven of 
bijgezet worden. De concessiehouder draagt de kosten en is verantwoordelijk voor het plaatsen, 
instandhouden en onderhouden van de grafsteen. 
De concessie verleent geen eigendomsrecht of enig ander zakelijk recht op de plaats van het 
graf.  
Het verlenen van een concessie door het College van Burgemeester en Schepenen houdt geen 
vervreemding, verhuring noch een verkoop in.  Zij verleent slechts het recht van genot en van 
gebruik met een speciale en nominatieve bestemming.  
Er mag aan de concessie nooit een andere bestemming worden gegeven dan deze waarvoor ze 
werd verleend. De concessies zijn nominatief en niet overdraagbaar. De stad is niet verplicht om 
een concessie te verlenen.  
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Artikel 25 - Duur van een concessie  
Ongeacht of het graf of de nis geconcedeerd is of niet, wordt de aanvangsdatum van de termijn 
vastgesteld op de dag van de aanvraag. De einddatum valt steeds op 31 december van het jaar 
waarin de termijn vervalt. 

Artikel 26 - Begunstigden  
Zolang de omvang van de begraafplaats dit mogelijk maakt, kan een concessie aangevraagd 
worden door de begunstigde, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten of de persoon waarmee 
hij een feitelijk gezin vormt, evenals voor allen daartoe aangewezen door de concessiehouder en 
die daartoe bij de stedelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.  
Een concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie. 
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende 
partner een concessie aanvragen. Een rechtspersoon kan eveneens een concessie aanvragen.  

Een concessie wordt steeds nominatief aangevraagd voor een beperkt aantal personen. Een 
dubbele concessie kan opgevat worden als twee aangrenzende percelen of als twee begravingen 
boven elkaar op hetzelfde perceel. Twee begravingen boven elkaar worden alleen toegelaten als 
de ruimtelijke toestand van de begraafplaats dit mogelijk maakt.  

Artikel 27 - Betaling van de concessie 
De percelen of columbariumnissen worden door het College van Burgemeester en Schepenen 
geconcedeerd tegen de door het retributiereglement en onderhavig huishoudelijk reglement 
bepaalde voorwaarden. 
De retributie wordt door de concessiehouder betaald binnen de maand na ontvangst van de 
factuur. Van de concessie wordt een overeenkomst in twee exemplaren opgemaakt waarbij één 
exemplaar bestemd is voor de concessiehouder en het andere exemplaar bewaard wordt bij de 
Technische Dienst van de stad. 

Artikel 28 - Hernieuwing van concessies 
De hernieuwingen worden toegestaan door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
zover de omvang van de begraafplaats dit mogelijk maakt en onder de voorwaarden vastgesteld in 
onderhavig reglement en het desbetreffende retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de 
aanvraag tot hernieuwing. De retributie wordt door de concessiehouder betaald binnen de maand 
na ontvangst van de factuur. Hernieuwingen worden niet toegestaan wanneer de deksteen wordt 
verwaarloosd of wanneer geen deksteen binnen de verplichte termijn werd geplaatst. 

1. Hernieuwing zonder bijzetting (ten gevolge van einde termijn vorige concessie) 
Minstens 1 jaar voor het verstrijken van de concessie, maakt de burgemeester of zijn 
gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat een aanvraag om hernieuwing bij 
hem moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf of het 
columbarium als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. De concessie vervalt 
wanneer er voor de einddatum ervan geen nieuwe aanvraag wordt gedaan. 

2. Hernieuwing naar aanleiding van een bijzetting  
De concessie kan voor een nieuwe periode worden hernieuwd naar aanleiding van elke bijzetting 
tijdens de concessie. De hernieuwing wordt niet toegestaan wanneer de deksteen wordt 
verwaarloosd of wanneer geen deksteen binnen de verplichte termijn werd geplaatst.  

3. Hernieuwing voor einde van de concessie 
Een concessie kan hernieuwd worden voor het verstrijken van de concessietermijn. 
Hernieuwingen van concessies zijn mogelijk: 
- voor 10 jaar of 15 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 15 jaar werden toegestaan; 
- voor 10 jaar of 25 jaar, waar oorspronkelijk concessies van 25 jaar werden toegestaan. 

Deze termijn wordt bijgeteld bij de oorspronkelijke concessietermijn, te rekenen vanaf de 
einddatum van die termijn. De aanvraag tot voortijdige hernieuwing dient schriftelijk te gebeuren 
via het document "aanvraag tot voortijdige hernieuwing" dat ingevuld en ondertekend dient 
bezorgd te worden aan de technische dienst. 
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Artikel 29 – Einde van de concessie 
1. Ontbreken van een aanvraag tot hernieuwing van de concessietermijn 

Indien er geen aanvraag voor een hernieuwing is ingediend vóór het vervallen van de concessie, 
vervalt de concessie definitief van rechtswege. Aanvragen tot hernieuwing na de vervaldatum zijn 
niet meer mogelijk.  

Vanaf het ogenblik dat de concessie ten einde loopt (31 december) beschikken de 
belanghebbenden over 1 maand om de dekstenen en graftekens te verwijderen (voor 1 februari).  
Nadien worden ze eigendom van de Stad Ronse. De ondergrondse constructies blijven 
eigendom van de Stad Ronse. 

2. Einde van de concessie door verwaarlozing of door niet plaatsing deksteen 
De concessiehouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Er wordt een akte van 
verwaarlozing of van niet plaatsing van een deksteen bij een geconcedeerde bijzetting opgesteld 
door de burgemeester of zijn gemachtigde indien: 

 een deksteen verwaarloosd, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is; 
 geen deksteen werd geplaatst op een geconcedeerde bijzetting binnen de 12 maand te 

rekenen vanaf de dag van aanvang van de concessie. 

Deze akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na 
het verstrijken van die termijn en bij niet-herstelling of onderhoud of niet plaatsing van een 
deksteen wordt van ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van 
de in gebreke blijvende concessiehouder. De concessie kan in geen geval nog hernieuwd 
worden. 

3. Voortijdige beëindiging van de concessie 
Op verzoek van de concessiehouder kan het College van Burgemeester en Schepenen in de 
loop van het contract een geconcedeerd perceel terugnemen. Daarvoor dient het formulier 
“afstand concessie” ingevuld en ondertekend bezorgd te worden aan de Technische Dienst. 
De stad is voor deze overneming niet gehouden tot terugbetaling van enig welk bedrag. 

4. Terugneming wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheid  
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of een geconcedeerde nis wegens 
openbaar belang of dienstnoodwendigheden, zullen de concessiehouders en/of de nabestaanden 
hiervan schriftelijk verwittigd worden door middel van een aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs. Zij kunnen geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding. 

De concessiehouder en/of de nabestaanden hebben recht op het kosteloos bekomen van een 
perceel van dezelfde oppervlakte op een ander deel van de begraafplaats. De eventuele kosten 
van de overbrenging van de stoffelijke overschotten of de as en van de graftekens en deze van 
de eventuele bouw van een nieuwe grafkelder zijn ten laste zijn van de stad. 

5. Wijziging van de bestemming van de begraafplaats  
In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting) kan de 
concessiehouder geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding. Hij heeft wel het recht op het 
kosteloos bekomen van een perceel van dezelfde grootte of een nis op een andere 
begraafplaats. De kosten voor overbrenging van de stoffelijke overschotten of as en voor 
overbrenging van de grafstenen en graftekens zijn ten laste van de stad.  

Artikel 30 - Overgangsmaatregelen voor concessies aangegaan vóór 01 januari /2019 
Een enkele concessie aangegaan vóór 01 januari 2019 zal omgezet worden in een dubbele 
concessie indien blijkt dat het feitelijk om een dubbele concessie gaat. Daarvoor zal het tarief van 
een dubbele concessie aangerekend worden, samen met een forfaitaire vergoeding die is 
opgenomen in het retributiereglement. Deze maatregel is ook van toepassing bij hernieuwingen. 
Deze overgang is alleen mogelijk indien de ruimtelijke toestand van de begraafplaats dit mogelijk 
maakt. 

Hoofdstuk V : BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE GRAFTEKENS, 
BEPLANTINGEN EN VERSIERINGEN 
Artikel 31 - Algemeen 
Het is niet toegelaten graftekens of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, 
afmetingen, opschriften of aard van de materialen een verstoring betekenen van de reinheid, 
gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats.  
De stad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade aan de graftekens. 
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Artikel 32 – Bloemen en gedenkstenen 
Beplantingen en gedenkstenen mogen, zonder enige uitzondering, slechts aangebracht worden 
op de deksteen. Wat betreft de planten moet dit op derwijze gebeuren dat zij door hun groei de 
omringende gronden of wegen niet belemmeren of innemen.  Zij mogen een maximale hoogte 
hebben van 0,60 meter. 
Op de grond rondom columbaria mogen, behoudens in de vaasjes, geen bloemen worden 
aangebracht. 

De beplantingen mogen nooit de doorgang, noch het toezicht hinderen. Beplantingen die niet 
reglementair zijn aangebracht, zullen van ambtswege worden weggenomen. Bij niet-
geconcedeerde graven zal dit gebeuren op kosten van de familie, bij geconcedeerde graven op 
kosten van de concessiehouder. 

Bij de strooiweide en het urnenbos mogen ter hoogte van de zuil bloemen worden neergelegd. 

Tijdens de periode rond Allerheiligen mogen voor de perken D, E en U en de columbaria  
bloemen en planten rondom de dekstenen of vóór de columbaria worden geplaatst vanaf 2 
weken voor Allerheiligen tot en met 3 weken na Allerheiligen. Bij bijzettingen mogen bloemen en 
planten rondom de dekstenen of vóór de columbaria worden geplaatst tot en met 4 weken na de 
bijzetting. 

1. Graven in volle grond, grafkelders en urnenveld 
Artikel 33 - Monumenten 
De op te richten monumenten mogen de afmetingen opgesomd in de technische gegevens niet 
overschrijden. Enkel smaakvol beeldhouwwerk en sobere motieven zijn toegelaten. 
De monumenten zijn uit natuursteen of ander duurzaam materiaal gemaakt. De materialen voor 
het maken van de monumenten moeten in perfecte staat zijn. Oude stenen of herbruikbare 
materialen zullen slechts mogen gebruikt worden indien zij geen gebreken vertonen. 

Artikel 34 - Omheiningen 
De graven mogen niet worden ingesloten door hekkens of andere afsluitingen. Kniel- en 
bidbanken zijn niet toegelaten.  

Artikel 35 - Kronen 
Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn. Kronen 
uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit 
breekbaar glas.  

Artikel 36 – Reinigen grafzerken 
De grafzerken mogen gereinigd worden door de nabestaanden tot de vierde graad. Indien dit niet 
mogelijk is, moet een aanvraag ingediend worden bij de Technische Dienst van de stad. De 
kosten zijn opgenomen in het retributiereglement en zijn ten laste van de aanvrager. 

Artikel 37 – Overtredingen 
Alle materialen die niet tijdig werden verwijderd en alle graftekens die de maximale afmetingen 
overschrijden, zullen op risico en op kosten van de overtreder, en in geval van concessie op 
kosten van de concessiehouder, zonder enig verhaal ontruimd worden door het stadsbestuur.  

2. Columbaria, strooiweide en urnenbos  
Artikel 38 – Naamplaatjes, vaasjes en foto’s 
Per columbariumnis kan een naamplaatje, een vaasje en/of een foto geplaatst worden. Deze 
kunnen enkel bij de technische dienst van het stadsbestuur aangevraagd worden tegen de 
vigerende tarieven van het retributiereglement. Ze worden door de stadsdiensten geplaatst.   

Aan de strooiweide en het urnenbos kunnen naamplaatjes geplaatst worden. Ook deze kunnen 
enkel bij de technische dienst van het stadsbestuur aangevraagd worden tegen de vigerende 
tarieven van het retributiereglement. Ze worden door de stadsdiensten geplaatst. 
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Hoofdstuk VI : BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OVERLEDENEN MET EEN BEPAALDE 
GODSDIENST OF FILOSOFISCHE OVERTUIGING 
Artikel 39 - Algemeen 
Het gelijkheidsbeginsel, het beginsel van non-discriminatie vervat in de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet en het beginsel van vrijheid van meningsuiting vervat in artikel 19 van de Grondwet, 
zorgen ervoor dat overledenen met andere religieuze en filosofische overtuigingen, voor zover ze 
niet strijdig zijn met de goede zeden of openbare orde, kunnen begraven worden volgens de riten 
van hun overtuiging op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden. 

Artikel 40 – Perk F 
Een apart perceel is voorbehouden aan de belijders van de Islamitische godsdienst. Bij 
teraardebestelling in lijkwaden kan een betonnen plaat gelegd worden als bescherming, alvorens 
het graf af te dekken. Op het graf wordt een kopsteen geplaatst. Voor de afmetingen: zie 
technische gegevens in bijlage 1.3. 

Hoofdstuk VII : ONTGRAVINGEN 
Artikel 41 - Algemeen 
Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving 
worden verricht dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester. Het verlenen van 
toestemming tot ontgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen.  
De toelating en/of bevelen tot ontgraving worden ingeschreven in een daartoe bestemd register 
op de technische dienst van de stad. De registratie van de ontgraving maakt melding van de 
verzoeker en van de personen die de ontgraving bijwonen. 

Artikel 42 - Aanvraag tot ontgraving 
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren via het document "aanvraag tot ontgraving" dat 
ingevuld en ondertekend dient bezorgd te worden aan de technische dienst. Alle erfgenamen in 
de eerste graad dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met de aanvraag.  
Onverminderd het recht van het College van Burgemeester en Schepenen om in de toelating 
bijzondere voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd:  

 dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden, worden in overleg met de grafmaker 
vastgelegd;  

 het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het 
graf kunnen bemoeilijken of beletten, moeten worden verwijderd vooraleer tot de 
ontgraving wordt overgegaan. Dit gebeurt door de naaste familie of door de stad op 
kosten van de familie; 

 het openleggen van het graf, het lichten van de kist uit het graf en het vullen van de 
kuil gebeurt door de grafmaker;  

 alle kosten zijn ten laste van de aanvragers en worden vastgelegd in het 
retributiereglement.  

Artikel 43 - Aanwezigen 
Er mag slechts tot een ontgraving worden overgegaan mits toelating van de burgemeester en in 
tegenwoordigheid van de grafmaker. Bij de ontgraving zullen enkel de door de burgemeester 
gerechtigde personen toegelaten worden. 

Artikel 44 - Maatregelen tijdens ontgravingen 
Tijdens de ontgraving zal de begraafplaats volledig ontoegankelijk zijn voor het publiek. De 
tijdelijke sluiting wordt aangekondigd aan alle ingangen van de begraafplaats.  
Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot en met 30 november geen ontgravingen 
verricht. 

Artikel 45 – Overbrenging van het stoffelijk overschot 
Indien het op te graven stoffelijk overschot naar een andere begraafplaats op het grondgebied, 
naar een andere gemeente, naar een ander gewest of naar het buitenland moet vervoerd 
worden, wordt er gehandeld volgens de bepalingen van het decreet, het besluit van de Vlaamse 
regering van 14/05/2004 en andere decreten, wetten en verdragen die deze aangelegenheid 
regelen.  
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Hoofdstuk VIII : ONTRUIMING VAN DE BEGRAAFPLAATS 
Artikel 46 - Bepaling 
Ontruiming van de begraafplaats houdt in dat de stad de begraafplaats, of een deel ervan, wenst 
te ontruimen met als doel dit stuk grond te blijven gebruiken voor nieuwe begravingen (onmiddellijk 
of eventueel later).  

Artikel 47 - Beslissing tot ontruiming 
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt de beslissing tot ontruiming/verwijdering.  
Vooraleer er effectief tot herbegraving wordt overgegaan, worden de ontruimde percelen van  
alle zichtbare stoffelijke resten ontdaan.  

Artikel 48 - Bekendmaking 
Na de voorgeschreven periode van grafrust (10 jaar), wordt de ontruiming van de niet-
geconcedeerde gronden bekendgemaakt, evenals de datum vanaf en tot wanneer de 
nabestaanden zelf tot ontruiming van de graftekens of de voorwerpen erop kunnen overgaan. 
Een afschrift van de beslissing wordt aan het betrokken graf afgekondigd.   

Artikel 49 - Niet weggenomen dekstenen en graftekens 
Bij het verstrijken van de termijn waarbinnen de dekstenen en graftekens mogen worden 
weggenomen, worden de materialen eigendom van de stad. Het College van Burgemeester en 
Schepenen regelt de bestemming van het materiaal dat de stad in eigendom krijgt. 

Artikel 50 – Bestemming stoffelijke resten en as 
Stoffelijke resten worden na ontruiming overgebracht naar een ossuarium. De assen worden 
uitgestrooid op de strooiweide. 

Hoofdstuk IX : SLUITING EN HERBESTEMMING VAN DE BEGRAAFPLAATS 
Artikel 51 - Algemeen  
Bij sluiting van de begraafplaats, of een deel ervan, gaat het om een definitieve sluiting. Het 
perceel zal niet meer als begraafplaats worden gebruikt waardoor er eventueel een 
herbestemming aan kan gegeven worden. 

Artikel 52 - Beslissing tot sluiting 
De gemeenteraad neemt de beslissing tot sluiting van de begraafplaats en bepaalt de datum 
waarop niet langer meer mag begraven worden. Een afschrift van deze beslissing wordt tot het 
moment van de definitieve ontruiming van de begraafplaats aan de ingangen ervan uitgehangen.  

Artikel  53 - Herbestemming  
Van de herbestemde begraafplaats mag gedurende tien jaar geen gebruik meer worden gemaakt 
en ze wordt in de staat gelaten waarin ze zich bevindt.  
Na verloop van de in het eerste lid bepaalde tijd of ten minste tien jaar na de laatste begraving 
waarbij de inschrijving in het begrafenisregister als bewijs geldt, kan de gemeenteraad beslissen 
een andere bestemming te geven aan de herbestemde begraafplaats. Ingeval van wijziging van 
de bestemming van de begraafplaats kan de concessiehouder geen aanspraak maken op enige 
vergoeding. 

Hoofdstuk X : ORDEHANDHAVING OP DE BEGRAAFPLAATS 
Artikel 54 - Toegankelijkheid  
De begraafplaats Hogerlucht is toegankelijk: 

 tijdens de maanden juni, juli, augustus en september: van 8.00u tot 20.00u 
 tijdens de maanden maart, april, mei: van 8.00u tot 19.00u 
 tijdens de maanden oktober, november, december, januari en februari: van maandag tot 

en met vrijdag van 8.00u tot 16.30u en op zater-, zon- en feestdagen van 8.00u tot 17.00u 
behoudens afwijkingen die door de burgemeester worden vastgesteld.  

Artikel 55 - Ordehandhaving  
De stad handhaaft de orde en de openbare veiligheid op de begraafplaats. Ze staat evenwel niet 
in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het stadsbestuur kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de schade door particulieren of door natuurelementen 
aangebracht aan de graven of voor de diefstal van de aangebrachte gedenktekens en 
versieringen.  
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Artikel 56 - Verbodsbepalingen  
Op de begraafplaats zijn alle handelingen en gedragingen verboden waardoor de orde of de aan 
de doden verschuldigde eerbied verstoord wordt.  

Het is in het bijzonder verboden:  
 zich op de begraafplaatsen te bevinden buiten de vastgestelde openingstijden;  
 de grasperken en de beplantingen van de begraafplaats te betreden of deze grasperken 

en beplantingen op welke wijze ook te beschadigen;  
 de graftekens en alle huldigings- en versieringsvoorwerpen op welke wijze ook te 

beschadigen;  
 binnen de omheining van de begraafplaats vuilnis en afval neer te leggen, tenzij op de 

daartoe aangewezen plaatsen;  
 met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden op plaatsen buiten de aangelegde 

parking, tenzij om uitzonderlijke redenen en daartoe toelating verkregen is van de 
aangestelde van de stad;  

 op dekstenen of afsluitingen te klauteren;  
 op de begraafplaats aanwezig te zijn in staat van dronkenschap;  
 vergezeld te zijn van honden of andere dieren, met uitzondering van mensen met een 

visuele handicap of andere andersvaliden met hun geleidehond, politiediensten en 
erkende bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden. 

Artikel 57 - Aanplakkingen  
Op de begraafplaats is elke aanplakking of reclame verboden die niet is voorzien in het decreet 
of de besluiten van de Vlaamse regering.  
Het is eveneens verboden gelijk welke voorwerpen of opschriften aan te brengen, behoudens in 
de gevallen voorzien in de wetgeving vermeld in het eerste lid.  

Artikel 58 – Handel, diensten en uitbating 
Het is strikt verboden om binnen de omheining van de begraafplaats te leuren, gelijk welk  
voorwerp uit te stallen of te koop aan te bieden of om in het algemeen zijn diensten aan te  
bieden. Een uitzondering kan worden gemaakt voor bloemenverkopers tijdens de periode rond 
Allerheiligen die, na toelating van het stadsbestuur, een standplaats kunnen toegewezen krijgen. 
Dit gebeurt conform de voorwaarden vermeld in het retributiereglement voor gebruik van het 
openbaar domein. Bij inbreuken vastgesteld door het personeel van de stad of een door de stad 
aangestelde op dit artikel wordt een boete opgelegd, zoals vastgesteld in het retributiereglement. 

Artikel 59 - Verwijdering  
Onverminderd mogelijke rechtsgevolgen wordt iedereen die zich niet gedraagt met eerbied voor 
de doden of inbreuk pleegt op enigerlei bepaling uit onderhavig reglement, onmiddellijk buiten de 
begraafplaats gezet door de personen bevoegd voor het toezicht en voor de handhaving van de 
openbare orde.  

Artikel 60 - Strafbepalingen  
Onverminderd de toepassing van artikelen 315, 340, 453 en 526 van het Strafwetboek en  
voor zover hogere wetgeving geen straffen voorziet voor de overtredingen van dit reglement,  
worden de inbreuken op de bepalingen van dit reglement bestraft conform het decreet. 

Hoofdstuk XI : OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
Artikel 61 - Vorige reglementen  
Onderhavig reglement heft alle voorgaande reglementen en verordeningen van de Stad Ronse 
betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging op, met uitzondering van de desbetreffende 
politiereglementen. 

Artikel 62 - Bestaande graven  
Bij ingang van dit reglement dienen de bestaande graven te blijven voldoen aan de modaliteiten 
en voorschriften van het reglement dat op het moment van begraving van kracht was, voor wat 
betreft de vorm. Voor alle bepalingen met betrekking tot het onderhoud van de graven/nissen is 
onderhavig reglement van toepassing. 
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Artikel 63 - Bestaande concessies  
Alle concessies toegestaan voor ingang van onderhavig reglement blijven ongewijzigd bestaan 
volgens het reglement van toepassing op het tijdstip van het toekennen van de concessie. 
Verlengingen echter vallen onder toepassing van onderhavig reglement.  

Artikel 64 - Niet-geregelde gevallen  
Alle gevallen die niet voorzien zijn bij decreet, uitvoeringsbesluiten of in onderhavig reglement 
zullen worden geregeld door het College van Burgemeester en Schepenen of door de 
Burgemeester bij hoogdringendheid.  

Artikel 65 - Bekendmaking en inwerkingtreding  
Onderhavig reglement wordt, overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017, bekendgemaakt via de webtoepassing van de stad en treedt in werking vijf 
dagen na de bekendmaking ervan, overeenkomstig artikel 288 van het Decreet over het Lokaal 
Bestuur. 
 
 
BIJLAGE : TECHNISCHE GEGEVENS 
 
1. BEGRAVINGEN IN VOLLE GROND  
 
1.1. Niet-geconcedeerde begravingen in volle grond (perk D en E) 
 
Begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten:  
Afmetingen van de kuilen : (l x b)  2,00 m x 1,00 m 
 
Begraving van gecremeerde stoffelijke overschotten: 
Afmetingen van de kuilen : (l x b) 0,50 m x 0,50 m 
 
Gabariet deksteen: (l x b x h) 0,50 m x 0,50 m x 0,05 m 
Gabariet kopsteen: (l x b x h) 0,30 m x 0,30 m x 0,05 m 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

bovenzicht

0,50 m

0,
50

 m
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1.2. Geconcedeerde begravingen van niet-gecremeerde of gecremeerde stoffelijke 
overschotten in volle grond (perk A, A2, A3, A4, B2 en B3) 
 
- Begraving in volle grond van een stoffelijk overschot personen > 7 jaar oud 
 
Afmetingen kuil : (l x b) 2,00 m x 1,00 m 
Afmetingen deksteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: (l x b x h) 2,00 m x 1,00 m 
x maximaal 0,15 m 
Gabariet kopsteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: (l x h x d) 1,00 m x 0,80 m x 
0,10 m (van de dikte kan niet worden afgeweken, moet 0,10 m zijn) 

 
De maximum afmetingen van de graftekens mogen de afmetingen van de deksteen niet 
overschrijden. 
 
- Begraving in volle grond van een stoffelijke overschot personen < 7 jaar oud 
 
Afmetingen kuil : (l x b) 1,20 m x 0,80 m  
Afmetingen deksteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: (l x b x h) 2,00 m x 0,60 m 
x maximaal 0,15 m 
Gabariet kopsteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: (l x h x d) 0,60 m x 0,60 m x 
0,10 m (van de dikte kan niet worden afgeweken, moet 0,10 m zijn) 
 

 
 
De maximum afmetingen van de graftekens mogen de afmetingen van de deksteen niet 
overschrijden. 
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1.3. Geconcedeerde begravingen in volle grond (perk F) 
 
Afmetingen kuil : (l x b) 2,00 m x 1,00 m 
Gabariet kopsteen in natuursteen: (l x h x d) 0,60 m x 0,80 m x 0,10 m (van de dikte kan niet 
worden afgeweken, moet 0,10 m zijn) 

 
2. BEGRAVINGEN IN EEN GRAFKELDER (perk C) 
 
Afmetingen kuil: (l x b)  3 m x 1,15 m  
 
De grafkelders mogen maximaal 3 verdiepingen of 2,10 m diepte hebben onder het 
aangrenzend maaiveld. 
De maximale afmetingen van de dek- en kopstenen op de kelders mogen het gabariet niet 
overschrijden. 
 
Vlakke deksteen 
Gabariet deksteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: (l x b x h) 3 m x 1,15 m x 
0,10 m minimaal - 0,35 m maximaal 
 

 
 

Deksteen met kopsteen 
Afmeting deksteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: (l x b x h) 3 m x 1,15 m x 
maximaal 0,15 m 
Gabariet kopsteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal: 0,80 m x 0,80 m x 0,10 m 
(van de dikte kan niet worden afgeweken, moet 0,10 m zijn) 
 

 
 
Ingeval het een dubbele grafkelder betreft, mag de kopsteen maximaal 0,80 m x 1,60 m x 
0,10 m bedragen. 
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Het plaatsen van een deksteen in natuursteen of ander duurzaam materiaal over de gehele 
oppervlakte is verplicht.  
 
De deksteen van de constructie moet berusten op stevig metselwerk, waarvan de 
buitenwanden afgewerkt zijn. Ze moet de volledige breedte van de grafkelder bedekken.  
De dikte van het gewelf dient in verhouding te zijn tot het op te richten monument of de op te 
richten kopsteen.  
De basiszolen van de kopstenen, opgericht op de grondvergunningen, moeten uit één stuk 
gemaakt zijn en een dikte hebben van 0,10 m, gebeiteld en gehouwen op de zichtbare 
kanten.  
De muren mogen niet gemeen zijn en moeten een dikte hebben van 0,20 m. Ze zijn 
uitgevoerd in metselwerk of geprefabriceerd beton aan de grens van de grondvergunning.  
De vloering, de muren en de bodem dienen gecementeerd en witgekalkt te worden. 
Bij elke kelder dient bovenaan een ingang voorzien te zijn. 
 
De grafkelders dienen gebouwd te worden volgens de plannen die voorafgaand dienen te 
worden overgemaakt aan en goedgekeurd door het College van Burgemeester en 
Schepenen.   
 
3. COLUMBARIA 
 
Afmetingen van een enkele nis: (h x b x d) 0,22 m x 0,19 m x 0,19 m.  
Afmetingen van een dubbele nis: (h x b x d) 0,27 m x 0,28 m x 0,24 m. 
 

   
 
 
4. PLAATSING VAN EEN ASURNE IN EEN URNENVELD 
 
Afmetingen van de kuil: (l x b) 0,50 m x 0,50 m  
Afmetingen van de deksteen in gepolierde natuursteen: 0,50 m x 0,50 m x 0,05 m  
 

 
 
 
5. GRAVEN EREPERKEN 
 
Afmetingen kuil : (l x b) 2,00 m x 1,00 m.  
Op de graven van het ereperk worden éénvormige rechtstaande arduinen kopstenen 
geplaatst, van maximum 0,80 m hoog. 
 
Artikel 2:  
De gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2013 houdende goedkeuring van het huishoudelijk 
reglement voor de begraafplaats Hogerlucht wordt opgeheven met ingang van 01 april 2019.   
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7. Ereloonovereenkomst tussen de Stad Ronse en Wirtz International nv voor de tweede 
fase van de ontwikkeling en realisatie van het landschapspark De Stadstuin.                    
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/018 van de Technische Dienst van 24 januari 2019. 
- Ontwerpovereenkomst. 
- Plan. 

Feiten/context/motivering 

In 2008 werd een overeenkomst afgesloten met Wirtz International nv voor het ontwerp van het 
park en de kerf van de Stadstuin. Voor de tweede fase van de aanleg van het park wordt een 
nieuwe overeenkomst afgesloten. 
De opdracht voor het park wordt uitgevoerd tegen een ereloon van 2 euro/m². Op basis van de 
plannen beslaat het aan te leggen park voor fase II een oppervlakte van 25.500 m². Het totale 
ereloon bedraagt € 51.000,00 exclusief BTW of € 61.710,00 inclusief BTW. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn 
Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

Artikel 1:  
Het ontwerp van ereloonovereenkomst tussen de Stad Ronse en Wirtz International nv voor 
de tweede fase van de ontwikkeling en realisatie van het landschapspark De Stadstuin wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Een krediet van € 25.000 is voorzien in het investeringsbudget 2018 (enveloppe 2017/1) 
algemene rekening 2140000, beleidsitem 06100. Het saldo zal voorzien worden bij wijziging 
van het investeringsbudget 2019. 

8. Overeenkomst van terbeschikkingstelling tussen de Stad Ronse en het EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba voor de verhuur, in afwachting van herbestemming, 
van het gebouw gelegen Politiekegevangenenstraat nummer 58.                                                  
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
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Relevante documenten 

- Het verslag 2019/019 van de Technische Dienst van 28 januari 2019. 
- De ontwerpovereenkomst van terbeschikkingstelling tussen de Stad Ronse en het EVA 

Bouwmaatschappij Ronse cvba . 
- De Collegebeslissing van 12 maart 2018 betreffende de aankoop van het pand gelegen 

Politiekegevangenenstraat nummer 58 te Ronse 
- De gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2018 betreffende de goedkeuring van de 

aankoop in der minne van het pand gelegen in de Politiekegevangenenstraat nummer 58. 

Feiten/context/motivering 

Bij Collegebeslissing van 12 maart 2018 werd akkoord gegaan met de aankoop van het pand 
gelegen Politiekegevangenenstraat nummer 58 te Ronse en met de terbeschikkingstelling 
ervan aan het EVA Bouwmaatschappij Ronse cvba voor verhuur in afwachting van 
herbestemming. 
In uitvoering van die Collegebeslissing werd door de Technische Dienst een ontwerp van 
overeenkomst van terbeschikkingstelling opgemaakt. 

De overeenkomst van terbeschikkingstelling wordt afgesloten voor onbepaalde duur, 
ingaande op 01 januari 2019, en is kosteloos. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het ontwerp van terbeschikkingstellingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en het EVA 
Bouwmaatschappij Ronse cvba, voor het gebouw gelegen Politiekegevangenenstraat 
nummer 58 te Ronse, wordt goedgekeurd. 

In toepassing van Artikel 27 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 
verlaat de heer Patrice Dutranoit (raadslid, CD&V) de gemeenteraadszitting voor de 
behandeling van dit agendapunt. 

9. Verkoop van het stadseigendom gelegen Kasteelstraat nummer 45.                                
Goedkeuring van de verkoopovereenkomst. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2018/129 van de Technische Dienst van 29 oktober 2018. 
- Verslag 2019/025 van de Technische Dienst van 01 februari 2019. 
- Compromis. 
- Ontwerpakte. 
- Gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 werden de huurovereenkomst en het 
ontwerp van akte voor de verkoop van het pand gelegen Kasteelstraat nummer 45 te 
Ronse aan de vzw Al Beyyina goedgekeurd. Met de vzw werd een huurovereenkomst 
voor één jaar afgesloten, waarbij maandelijks een bedrag van 2.500 werd betaald 
(30.000,00/jaar). Na afloop van de huurovereenkomst zou het pand aangekocht worden 
door het resterende bedrag van 220.000 euro (exclusief kosten en registratierechten) te 
betalen. De betaalde huurgelden worden in mindering gebracht van de aankoopsom van 
250.000 euro. 
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- De huurovereenkomst voorzag eveneens dat bij de niet onmiddellijke aankoop van het 
pand er verder kon gehuurd worden aan dezelfde voorwaarden, zonder die huurgelden in 
mindering te brengen van de aankoopsom. 

- De aankoop van het pand was voorzien voor juli 2018. Gezien de vzw zelf moeilijk een 
hypothecair krediet kan verkrijgen, vraagt zij om het gebouw te verkopen aan de heer 
Ibrahim Aoulad Safar, de zoon van de voorzitter van de vzw, in plaats van aan de vzw 
zelf. De koper zal het woongedeelte innemen en het magazijn verhuren aan de vzw Al 
Beyyina. 

- De koper heeft financiering verkregen voor de aankoop. Voor de goedkeuring van het 
dossier vraagt de kredietverlener een ondertekend compromis. 

- Na goedkeuring van het College werd het compromis getekend onder voorbehoud van 
goedkeuring door de gemeenteraad. 

- Aangezien de identiteit van de koper wijzigt, dient dit dossier opnieuw aan de 
gemeenteraad te worden voorgelegd. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Yves 
Deworm, Diederik Van Hamme, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Leonard 
Verstichel 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Björn Bordon, 
Koen Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie Van 
Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

Artikel 1 : 
De verkoop van het pand gelegen Kasteelstraat nummer 45 te Ronse, aan de heer Ibrahim 
Aoulad Safar wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 : 
Het compromis wordt goedgekeurd. 
Artikel 3 : 
Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd. 

De heer Patrice Dutranoit (raadslid, CD&V) komt opnieuw de zitting binnen. 

10. Aankoop van zes delen van percelen grond via het ruilen van percelen grond, 
eigendom van de stad, voor de aanleg van het fietspad Beekstraat-Savooistraat-
Drieborrebeekstraat.                                                                                                    
Goedkeuring van de overeenkomst van grondruil. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/021 dd° 28 januari 2019 van de Technische Dienst 
- Schattingsverlag 
- Plan 
- 10 Bodemattesten 
- Tabel van grondruil met opleg 
- Ontwerp van akte. 
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Feiten/context/motivering 

- In het kader van de realisatie van het fietspadenproject Beekstraat-Savooistraat-
Drieborrebeekstraat werd een akkoord getroffen met meerdere grondeigenaars voor 
grondruil. 

- Ter hoogte van de Drieborrebeekstraat dienen zes delen van percelen grond met een 
totale oppervlakte van 37a 89ca verworven te worden (innemingen 4, 5, 6, 7, 8 en 9). Met 
de grondeigenaars kon pas een akkoord worden bekomen nadat geruild werd met 
percelen grond reeds eigendom van de stad (overdracht 1, 2, 3 en 10). Deze percelen 
hebben een totale oppervlakte van 80a 48ca. Op deze manier dienen de grondeigenaars 
een opleg aan de stad te betalen van 12.862,18 euro, alle vergoedingen inbegrepen. 

- Concreet gaat het over volgende percelen:  
o Voor de inneming 4, kadastraal gekend als Grooten Kouter, 1ste afdeling, sectie B 

deel van nummer 1188, werd een akkoord bereikt met de grondeigenaars voor de 
overdracht van een deel van een perceel weiland met een oppervlakte van 23a 
62ca. 

o Voor de inneming 5, kadastraal gekend als Broeckhautte, 1ste afdeling, sectie B 
deel van nummer 1189, werd een akkoord bereikt met de grondeigenaars voor de 
overdracht van een deel van een perceel weiland met een oppervlakte van 3a 
52ca. 

o Voor de inneming 6, kadastraal gekend als Bankkouter, 1ste afdeling, sectie B deel 
van nummer 1190, werd een akkoord bereikt met de grondeigenaars voor de 
overdracht van een deel van een perceel weiland met een oppervlakte van 3a 
55ca. 

o Voor de inneming 7, kadastraal gekend als Bosch Kouter, 1ste afdeling, sectie B, 
deel van nummer 1159, werd een akkoord bereikt met de grondeigenaars voor de 
overdracht van een deel van een perceel hooiland met een oppervlakte van 5a 
27ca. 

o Voor de inneming 8, kadastraal gekend als Beekkant, 1ste afdeling, sectie B, deel 
van nummer 1157, werd een akkoord bereikt met de grondeigenaars voor de 
overdracht van een deel van een perceel bouwland met een oppervlakte van 1a 
77ca. 

o Voor de inneming 9, kadastraal gekend als Boschkanten, 1ste afdeling, sectie B, 
deel van nummer 1156A, werd een akkoord bereikt met de grondeigenaars voor 
de overdracht van een deel van een perceel bouwland met een oppervlakte van 
16ca. 

o Voor de restgrond eigendom van de stad, gekend als overdracht 1, kadastraal 
gekend als Savooistraat, 1ste afdeling, sectie B, deel van nummer 1170M, werd 
een akkoord bereikt met de grondruilers voor de overdracht van een deel van een 
perceel weiland met een oppervlakte van 29a 34ca. 

o Voor de restgrond eigendom van de stad, gekend als overdracht 2, kadastraal 
gekend als Steenweg van Schoorisse 1ste afdeling, sectie B, deel van nummer 
1184B, werd een akkoord bereikt met de grondruilers voor de overdracht van een 
deel van een perceel hooiland met een oppervlakte van 36a 74ca. 

o Voor de restgrond eigendom van de stad, gekend als overdracht 3, kadastraal 
gekend als Savooistraat, 1ste afdeling, sectie B, deel van nummer 1186, werd een 
akkoord bereikt met de grondruilers voor de overdracht van een deel van een 
perceel hooiland, met een oppervlakte van 3a 73ca. 

o Voor de restgrond eigendom van de stad, gekend als overdracht 10, kadastraal 
gekend als Boeckhautte, 1ste afdeling, sectie B nummer 1158A, werd een akkoord 
bereikt met de grondruilers voor de overdracht van een deel van een perceel 
hooiland, met een oppervlakte van 10a 67ca. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

  



 38/81 

Artikel 1:  
De ruil van zes percelen grond, eigendom van meerdere grondeigenaars, met een totale 
oppervlakte van 37a 89ca tegen 4 percelen grond, eigendom van de Stad Ronse met een 
oppervlakte van 80a 48ca en met een opleg van 12.862,18 euro aan de stad te betalen wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Het ontwerp van akte wordt aangenomen. 
 

11. Wegen- en rioleringswerken in de Collegestraat.                                                              
Goedkeuring van de gunning der werken aan de firma bvba De Meulemeester uit 
Geraadsbergen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 
en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen. 

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en 
meer bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in 
naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat. 

 Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

 Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

Relevante documenten 

 Het verslag van nazicht van de offertes van 08 februari 2019 opgesteld door de 
Technische Dienst. 

 Het verslag van de veiligheidscoördinator waaruit blijkt dat deze offerte eveneens 
voldoet aan het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en latere wijzigingen. 

 De offerte van aannemer DE MEULEMEESTER BVBA. 

Feiten/context/motivering 

In het kader van de opdracht “wegen- en rioleringswerken Collegestraat” werd een bestek 
met nummer W311 opgesteld door de Technische Dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 251.562,50 euro, exclusief btw. 
De gemeenteraad verleende in zitting van 15 oktober 2018 goedkeuring aan de 
lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de 
openbare procedure. 
De aankondiging van opdracht 2018-537562 werd gepubliceerd op 20 december 2018 op 
nationaal niveau. 
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 30 januari 2019 om 11.00 uur te bereiken. 
De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 30 mei 2019. 
Er werden 4 offertes ontvangen: 

 NORRE-BEHAEGEL BVBA, Koninklijke Baan 196 te 8434 WESTENDE (€ 391.207,50 
excl. btw); 

 DE MEULEMEESTER BVBA, Reukenstraat 20 te 9500 GERAARDSBERGEN 
(€ 316.547,90 excl. btw); 

 B.P.P. bvba, Industriepark-West 75 te 9100 SINT-NIKLAAS (€ 559.313,50 excl. btw); 
 GRONDWERKEN DE MOL BVBA, Bedrijvenlaan 28 te 9080 ZEVENEKEN 

(€ 290.491,01 excl. btw). 
De Technische Dienst stelde op 08 februari 2019 het verslag van nazicht van de offertes op. 
Na onderzoek van substantiële onregelmatigheden werden 2 offertes nietig verklaard : 

 B.P.P. bvba, Industriepark-West 75 te 9100 SINT-NIKLAAS wegens niet-naleving van 
de modaliteiten met betrekking tot ondertekening van de offerte; 
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 GRONDWERKEN DE MOL BVBA, Bedrijvenlaan 28 te 9080 ZEVENEKEN omdat de 
offerte de inschrijver een discriminerend voordeel kan bieden en tot 
concurrentievervalsing kan leiden. 

De Technische Dienst stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht 
te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), 
zijnde DE MEULEMEESTER BVBA, Reukenstraat 20 te 9500 GERAARDSBERGEN, tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 316.547,90 exclusief btw. 
Gezien de Collegestraat een zeer smalle straat is waarin een DWA leiding en een RWA 
leiding, inbegrepen de buffering met buizen  1200mm, worden aangelegd, gaat Aquario 
ermee akkoord om de volledige som van de werken ten laste te nemen. Een aandeel in de 
werken (bovenbouw waaronder geen riolering ligt – berekend via verdeelsleutel), ten 
bedrage van 121.418,- euro, btw exclusief, zal verrekend worden met btw maar zal toch ten 
laste van Aquario worden genomen (146.915,78 euro, btw inclusief). 

Adviezen/visum 

Er is geen visum vereist door de financieel directeur. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 
08 februari 2019, opgesteld door de Technische Dienst. 
Artikel 2: 
Het verslag van nazicht van de offertes als bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing.  
Artikel 3 :  
De opdracht “Wegen- en rioleringswerken Collegestraat ” wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde DE MEULEMEESTER 
BVBA, Reukenstraat 20 te 9500 GERAARDSBERGEN, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 316.547,90 exclusief btw. 
Artikel 4:  
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met 
nr. W311. 
Artikel 5:  
De volledige som van de werken wordt ten laste genomen door Aquario. 
  

12. Aanleggen van 1250 meter openbaar verlichtingsnet en leveren en plaatsen van 59 
verlichtingsarmaturen, 5 lichtmasten en 3 palen voor de monumentverlichting in 
De Vrijheid te Ronse.                                                                                                                       
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/012 van de Technische Dienst van 16 januari 2019. 
- Offerte en plan Eandis.  
- Tabel Radiance. 

Feiten/context/motivering 

- Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het wegnemen en slopen van 16 
bestaande palen en  steunen en 24 bestaande verlichtingstoestellen. 
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- Daarnaast omvat het ontwerp de aanleg van 1250 meter openbaar verlichtingsnet 
voor de monumentverlichting en de levering en plaatsing van  5 lichtmasten, 3 palen 
voor volgende monumentverlichting: 
Aan de Sint-.Hermeskerk: 

- 14 LED projectoren WE-EF FLC 240 - 3000K  
Ter hoogte van de Kleine Markt 9 (The Tower): 

- 1 LED projector WE-EF FLC 230 GP LED 4000K 
Ter hoogte van de Begijnhofstraat: 

- 1 LED projector WE-EF FLC 230 GP LED 4000K 
Ter hoogte van de Schipstraat:  

- 1 LED projector WE-EF FLC 230 GP LED 4000K 
Ter hoogte van de solitaire boom op de Kleine Markt: 

- 1 LED projector WE-EF FLC 230 LED ZP 3000K 
Ter hoogte van de solitaire boom op het Sint-Martensplein: 

- 1 LED projector WE-EF FLC 230 LED ZP 3000K 
Ter hoogte van de Oude Sint-Martinuskerk: 

- 3 LED projectoren Schreder Sculpfood 60 3000K 
- 1 LED grondprojector WE-EF ETC 140 GB LED 3000K 

In het Albertpark: 
- 2 LED projectoren Schreder Sculpfood 60 3000K 
- 1 LED projector Schreder Sculpfood 60 4000K 
- 7 ingebouwde apparaten voor de verlichting van de trappen WE-EF STI 

259 LED 40 3000K 
- 12 verlichtingsarmaturen voor de verlichting van de paden Bollard WE-EF 

CTY 150 3000K 
Ter hoogte van de Sint-Martensstraat: 

- 1 projector Schreder Sculpdot 3000K 
- 1 projector Schreder Sculpdot 4000K 

Ter hoogte van de Belleman: 
- 1 grondprojector WE-EF ETC 130 GB LED 3000K. 

Openbare verlichting ter hoogte van de Sint-Martensstraat en de parking van het 
stadhuis: 

- 11 verlichtingsarmaturen Albany Led 3000K op mast.  

- In het ontwerp van Eandis bedraagt de prijs voor deze werken €106.183,23 exclusief 
BTW en €128.481,7 inclusief BTW, inclusief aansluiting. 

- Volgens de kostenraming van Radiance bedroeg de prijs €107.923 exclusief btw en 
€130.586,83 inclusief btw, exclusief aansluiting. 

- Het krediet is beschikbaar op het investeringsbudget 2019/1 – algemene rekening 
280000 – beleidsitem 06100. 

- Aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad en deze 
investering door het stadsbestuur dient gefinancierd te worden. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De aanleg van 1250 meter openbaar verlichtingsnet en het leveren en plaatsen van 59 
verlichtingsarmaturen, 5 lichtmasten en 3 palen in De Vrijheid worden goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Een krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2019/1 – algemene rekening 2280000 – 
beleidsitem 06100. 
Artikel 3:  
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
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13. Aanleg van 2.510 meter openbaar verlichtingsnet tussen het kruispunt Engelsenlaan 
en de grens met Russeignies voor de realisatie van een fietssnelweg, plaatsen van 
61 palen en armaturen en aanvraag van de subsidie bij de Provincie.                                         
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

 Verslag 031 van de Technische Dienst dd° 12 februari 2019. 
 Offerte van Eandis 
 2 plannen van Eandis 
 Lichtstudie van Eandis. 

Feiten/context/motivering 

Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor de aanleg van 2.510 meter openbaar 
verlichtingsnet langs het tracé van de oude spoorwegbedding ligne 87, tussen de Engelsenlaan 
en de grens met Russeignies en het leveren en plaatsen van 61 gecoate verlichtingspalen 
hoogte 5 meter met 61 verlichtingsarmaturen Philips Micro Luma 740 DN 10 – 2.500 Lumen (22 
W) – Ral 10714 (dark grey). 

Volgens het dossier 324898 opgemaakt door Eandis bedraagt de kostenraming €45.053,20  
exclusief btw en €54.514.37 inclusief btw, door de stad te betalen. 

Voor de aanleg van de openbare verlichting zal de stad de maximale subsidie aanvragen bij de 
Provincie Oost-Vlaanderen en dienen onderstaande verbintenissen te worden aangegaan. 
De aanvrager van de subsidie verbindt er zich toe: 
Alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen; 

  Publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende kanalen 
(gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media,…) en hierbij steeds de 
melding te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de Provincie Oost-
Vlaanderen (inclusief toevoeging van het logo); 

 Alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager van de subsidie (vb 
bewonersbrief, gemeentelijk infoblad) voorafgaand aan de publicatie voor te leggen aan 
de Provincie Oost-Vlaanderen; 

 Elk werfbord te plaatsen met het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen; 
 Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie de toestemming te geven om 

ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf te 
verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen; 

 De Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de werken 
en van de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte brengen. De aanvrager 
en de Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling overleg over de wijze waarop de 
opening wordt gecommuniceerd (bv. Persbericht, officieel infietsen,…) 

 De bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie wenst te 
bekomen in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder toelating van de 
deputatie; 

 Medewerking te verlenen aan de plaatsing van de Provinciale signalisatie van het 
bovenlokaal (LAF en BFF) en het lokaal fietsennetwerk. 

Eandis heeft een lichtstudie opgemaakt waarbij de normen naar lichtspreiding en verblinding 
gehaald worden en dat conform is aan de unieke verantwoordingsnota voor het bekomen van 
een subsidie bij de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad en deze werken 
door het stadsbestuur dienen gefinancierd te worden.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 
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Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De aanvraag van de maximale subsidie en de aanleg van 2.510 meter openbaar 
verlichtingsnet langs het tracé van de oude spoorwegbedding lijn 87, tussen de 
Engelsenlaan en de grens met Russeignies, volgens dossier 324898 van Eandis, met 
kostenraming ten bedrage van 54.517,37 euro, btw inclusief worden goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Een krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2019 – algemene rekening 22800000 – 
beleidsitem 06700. 
Artikel 3: 
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 

14. Aanleggen van het openbaar verlichtingsnet en plaatsen van fietspadverlichting 
omvattende plaatsen van 21 gecoate palen met armaturen in de Beekstraat en de 
Drieborrebeekstraat en aanvraag van de subsidie voor de fietspadverlichting. 
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/014 van de Technische Dienst van 16 januari 2019. 
- Offerte en plan Eandis. 

Feiten/context/motivering 

- Bij gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2018 werd de aanleg van het openbaar 
verlichtingsnet en plaatsen van fietspadverliching tussen de Beekstraat en de 
Drieborrebeekstraat goedgekeurd. 

- Ingevolge opmerkingen van de Provincie Oost-Vlaanderen betreffende de 
subsidiëring van fietspaden in de Beekstraat en de Drieborrebeekstraat te Ronse, 
werd een nieuwe offerte bij Eandis aangevraagd en dienen verbintenissen te worden 
aangegaan door de stad. 

- Het ontwerp van Eandis omvat het plaatsen van 21 gecoate palen met 
lichtpunthoogte 5m in kleur dark grey met armaturen Micro Luma 740 – 2500 Lumen. 

- Volgens het dossier NW 311298 opgemaakt door Eandis bedraagt de kostenraming 
€17.272,12 exclusief btw en €20.899,27 inclusief btw, door de stad te betalen. 

- Voor de aanleg van de openbare verlichting zal de stad de maximale subsidie 
aanvragen en dienen onderstaande verbintenissen te worden aangegaan.  

De aanvrager van de subsidie verbindt er zich toe: 
- Alle maatregelen te treffen om het onderhoud van de fietspaden te garanderen 
- Publiciteit te voeren omtrent deze werken, zowel op de werf als via verschillende 

kanalen (gemeentelijk infoblad, gemeentelijke website, in de media,…) en hierbij 
steeds de melding te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de 
Provincie Oost-Vlaanderen (inclusief toevoeging van het logo) 

- Alle externe communicatie verstuurd door de aanvrager van de subsidie (vb 
bewonersbrief, gemeentelijk infoblad) voorafgaand aan de publicatie voor te 
leggen aan de Provincie Oost-Vlaanderen 

- Een werfbord te plaatsen met het logo van de Provincie Oost-Vlaanderen 
- Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de Provincie de toestemming te 

geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, 
toegang tot de werf te verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen 

- De Provincie Oost-Vlaanderen 10 werkdagen voorafgaand aan het einde van de 
werken en van de mogelijke openstelling voor de gebruikers op de hoogte te 
brengen. De aanvrager en de Provincie Oost-Vlaanderen beslissen in onderling 
overleg over de wijze waarop de opening wordt gecommuniceerd (bv persbericht, 
officieel infietsen,…) 
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- De bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie 
wenst te bekomen in het kader van onderhavig reglement niet te wijzigen zonder 
toelating van de deputatie 

- Medewerking te verlenen aan de plaatsing van de Provinciale signalisatie van het 
bovenlokaal (LAF en BFF) en het lokaal fietsennetwerk. 

- Aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad en deze 
investering door het stadsbestuur dient gefinancierd te worden.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De aanvraag van de maximale subsidie en de aanleg van een openbaar verlichtingsnet + het 
plaatsen van fietspadverlichting in de Beekstraat en Drieborrebeekstraat volgens dossier 
NW311298 met kostenraming €17.272,12 exclusief en €20.899,27 inclusief btw worden 
goedgekeurd. 
Artikel 2: 
De verbintenissen die de stad dient aan te gaan met de Provincie Oost-Vlaanderen worden 
goedgekeurd. 
Artikel 3: 
Een krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2019 – algemene rekening 2280000 – 
beleidsitem 06700. 
Artikel 4:  
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
Artikel 5:  
De gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2018 wordt ingetrokken. 
 

15. Vervangen van 10 bestaande verlichtingsarmaturen door nieuwe standaard LED-
toestellen in de Collegestraat en de Charles de Gaullestraat te Ronse.                       
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Relevante documenten 

- Verslag 2019/032 van de Technische Dienst van 15 februari 2019. 
- Offerte van Eandis. 
- Plan van Eandis. 

Feiten/context/motivering 

- Door Eandis werd een ontwerp opgemaakt voor het vervangen van 10 bestaande 
verlichtingsarmaturen door nieuwe standaard LED-toestellen in de Collegestraat en 
de Charles de Gaullestraat in Ronse. 

- Het ontwerp omvat het wegnemen van 10 verlichtingsarmaturen te vervangen door 
10 LED-toestellen Teceo 1 830 53W 3000K 6.000 LM (warm wit) op dezelfde paal of 
steun. 

- Door de wijziging van de armaturen zal het jaarlijks verbruik dalen van 4.936 KWh 
naar 2.198 KWh om te voldoen aan de norm Me3. Tevens zal de uitstoot met 635 Kg 
CO2 verminderen. 

- Volgens het dossier 311459 opgemaakt door Eandis bedraagt de kostenraming 
2.831,91 euro exclusief btw en 3.426,61 euro inclusief btw. 

- Het krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2019 – algemene rekening  
2280000 – beleidsitem 06700. 
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- Aangezien de openbare verlichtingsinstallaties eigendom zijn van de stad en deze 
werken door het stadsbestuur dienen gefinancierd te worden. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het vervangen van 10 bestaande verlichtingsarmaturen door 10 nieuwe standaard LED 
verlichtingstoestellen in de Collegestraat en de Charles de Gaullestraat volgens dossier 311459 
en de kostenraming ten bedrage van 3.426,61 euro inclusief btw worden goedgekeurd. 
Artikel 2: 
Een krediet is beschikbaar in het investeringsbudget 2019 – algemene rekening 2280000 – 
beleidsitem 06700. 
Artikel 3: 
De uitgave zal gebeuren met eigen middelen. 
 

Wonen en omgeving 

16. Hernieuwde samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (GECORO).                                                                                                                           
Aanduiding van de maatschappelijke geledingen.                                                         
Goedkeuring. 

Bevoegdheid / Rechtsgrond 

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56, betreffende 
de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 
en latere wijzigingen; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen; 
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder de artikels 1.3.3 en 1.3.4; 
Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de 
organisatie en de werkwijze van de provinciale, intergemeentelijke en gemeentelijke commissies 
voor ruimtelijke ordening van 19 mei 2000 en latere wijzigingen; 

Relevante documenten  

Het verslag terzake van Kristof Meerschaut, omgevingsambtenaar, van 14 februari 2019;  
Het schrijven van de Fietserbond van 13 november 2018 waarin ze voorstellen om opgenomen te 
worden in de Gecoro; 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 februari 2018 houdende 
de vernieuwing van de Gecoro; 

Feiten / context / motivering  

Samen met de installatie van een nieuw stadsbestuur moet ook de Gemeentelijke Commissie 
Ruimtelijke Ordening (Gecoro) opnieuw samengesteld worden.   

De samenstelling van de Gecoro dient te gebeuren volgens de procedures en richtlijnen 
beschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Uitvoeringsbesluit van 19 mei 
2000.  De gemeenteraad is bevoegd voor de samenstelling en dient daarbij rekening te houden 
met een aantal evenwichten: 
Minstens 1/3 van de leden behoort tot het andere geslacht 
Minstens 1 op 4 leden is deskundig op vlak van ruimtelijke ordening 
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De samenstelling hoort een afspiegeling te zijn van de lokale samenleving, en dit inzake leeftijd, 
afkomst en sociale klasse 

Concreet beslist de gemeenteraad over volgende punten:  
Uit hoeveel leden de Gecoro bestaat  
Aan welke voorwaarden de kandidaten moeten voldoen 
Welke maatschappelijke geledingen worden opgeroepen om één of meer vertegenwoordigers 
voor te dragen 
Welke kandidaten (maatschappelijke geledingen en deskundigen) een plaats krijgen 
Over de aanduiding van de voorzitter (= één van de deskundige leden)    

De Gemeenteraad dient zich in een eerste zitting uit te spreken over de punten 1, 2 en 3.  In 
een latere zitting kunnen de punten 4 en 5 behandeld worden.     

MOTIVERING 

Uit hoeveel leden bestaat de Gecoro  
Het aantal leden hangt vast aan het inwoneraantal.  Gemeenten tussen de 10.000 en 30.000 
inwoners hebben volgende mogelijkheden: 
 

Totaal aantal leden 
gecoro 

Minimum aantal 
deskundigen 

Minimum aantal 
maatschappelijke 
geledingen 

9 3 4 
10 3 4 
11 3 4 
12 3 4 
13 4 4 

De voorbije drie legislaturen werd gekozen voor een Gecoro met 11 leden: 5 deskundigen en 6 
maatschappelijke geledingen.  De praktijk heeft geleerd dat dit een werkbare en evenwichtige 
samenstelling is.  Het aantal Gecoro-leden, en ook de verhouding tussen het aantal deskundigen 
en maatschappelijke geledingen, kan aangehouden worden.      

Aan welke voorwaarden de kandidaten moeten voldoen 
Hier dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de  vertegenwoordigers van de 
maatschappelijke geledingen en de deskundigen.  Voor beiden is het van belang dat ze enige 
terreinkennis hebben en affiniteit met de materie.  Voor deskundigen is het bijkomend van belang 
dat ze kunnen aantonen dat ze effectief deskundig zijn op het vlak van ruimtelijke ordening.  
Kandidaten die als deskundige wensen te zetelen, moeten aan de hand van een motivatienota + 
eventueel bij te voegen stukken, aantonen op basis waarvan zij zichzelf deskundig achten.  Deze 
info zal de gemeenteraad toelaten een gegronde keuze te maken tussen de verschillende 
kandidaten.   

Welke maatschappelijke geledingen worden opgeroepen om één of meer vertegenwoordigers 
voor te dragen 
De voorbije 3 legislaturen hadden volgende maatschappelijke geledingen een 
vertegenwoordiging in de Gecoro: 
Milieu- en natuurverenigingen - 1 vertegenwoordiger 
Landbouw, boerenbond & Algemeen Boerensyndicaat - 1 vertegenwoordiger 
Werkgevers (VOKA) - 1 vertegenwoordiger 
Werknemers (ACV, ABVV, ACLVB) - 2 vertegenwoordigers 
Handelaars (Unie der handelaars, Unizo) - 1 vertegenwoordiger 

Er is een vraag vanwege de Fietsersbond om een vertegenwoordiging te krijgen in de Gecoro.  
Wanneer we naar andere steden en gemeenten kijken zien we dat ook volgende 
maatschappelijke geledingen soms vertegenwoordigd zijn: sociale huisvestingsmaatschappij, 
jeugd, senioren, mensen met een beperking, klimaatverenigingen.   
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De vijf huidige maatschappelijke geledingen komen in bijna elke Gecoro voor.  Hun 
vertegenwoordiging is nog steeds relevant.  Maar de vraag kan gesteld worden of het nuttig is dat 
de maatschappelijke geleding ‘werknemers’ twee vertegenwoordigers heeft.  Dat één 
maatschappelijke geleding twee vertegenwoordigers krijgt is eerder uniek.  Het zou voor de 
Gecoro een verrijking kunnen zijn om zes verschillende maatschappelijke geledingen te hebben.  
Aangezien de Fietsersbond zichzelf voorstelt, en gelet op het feit dat het stadsbestuur sterk 
wenst in te zetten op fietsers, kan het nuttig zijn om de Fietsersbond als maatschappelijke 
geleding toe te laten in de Gecoro, dit in de plaats van de tweede vertegenwoordiger van de 
werknemers.   

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Het aantal Gecoroleden vast te stellen op 11, zijnde 5 deskundigen en 6 vertegenwoordigers 
van maatschappelijke geledingen. 
Artikel 2:  
Op te leggen dat een kandidaat-deskundige zijn of haar kandidatuur moet staven aan de hand 
van een motivatienota en eventueel aanvullende stukken, waaruit blijkt dat de kandidaat 
deskundig is op vlak van ruimtelijke ordening. 
Artikel 3:  
Volgende maatschappelijke geledingen een vertegenwoordiging te geven in de Gecoro: 
Milieu- en natuurverenigingen - 1 vertegenwoordiger 
Landbouw, boerenbond & Algemeen Boerensyndicaat - 1 vertegenwoordiger 
Werkgevers (VOKA) - 1 vertegenwoordiger 
Werknemers (ACV, ABVV, ACLVB) - 1 vertegenwoordiger 
Handelaars (Unie der handelaars, Unizo) - 1 vertegenwoordiger 
Fietsersbond - 1 vertegenwoordiger. 

De heer David Vandekerkhove (raadslid, N-VA) verlaat de zitting. 

17. Stedelijke Adviesraad voor Milieu.                                                                                                 
Aanduiding van 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger van elke fractie van de 
gemeenteraad.                                                                                                              
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 304§3 
- De gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2018 houdende de goedkeuring van 

de aangepaste statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota van de 
stedelijke Adviesraad voor Milieu (Milieuraad) 

- De statuten van de Milieuraad, artikel 4 
- Het huishoudelijk reglement van de Milieuraad, artikel 2 

Relevante documenten 

- De statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota van de Milieuraad 
- E-mail van de Dienst Bestuursadministratie dd° 13 februari 2019 met een oproep naar 

kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders 
- Kandidaturen 

Feiten/context/motivering 

Artikel 4 van de statuten van de Milieuraad bepaalt het volgende:  
De Milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en 
waarnemers.  
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1. Stemgerechtigde leden 
- Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie 

waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die in haar 
werking belangstelling stelt in de milieu- en natuurproblematiek. Volgende organisaties 
vaardigen stemgerechtigde leden af: milieu- en natuurverenigingen, 
landbouwverenigingen, jachtverenigingen, onderwijsinstellingen, sociaal-culturele 
organisaties en vormingsorganisaties en beroepsgroepen en –organisaties  

- Geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur. 
2. Niet-stemgerechtigde leden 

- Schepen(en) 
- Gemeentelijke ambtenaren 
- Politieke mandatarissen of door de fracties in de gemeenteraad aangewezen personen. 

3. Waarnemers 
4. Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 

Artikel 2 van het huishoudelijk reglement bepaalt het volgende:  
De Milieuraad is als volgt samengesteld:  

- minimum 6 en maximum 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden zijn 
vertegenwoordigers van de milieu- en natuurverenigingen* 

- 1 vertegenwoordiger van elk net van het onderwijs*  
- 2 vertegenwoordigers uit de beroepsgroep landbouw* 
- 3 vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen* 
- 1 vertegenwoordiger van de beroepsgroepen* 
- 1 vertegenwoordiger van de Wildbeheerseenheid Vlaamse Ardennen* 
- 4 geïnteresseerden (gecoöpteerde inwoners)* 
- 1 vertegenwoordiger van elke fractie van de gemeenteraad  
- de bevoegde schepen  
- de omgevingsambtenaar  

(* = stemgerechtigd). 

Ieder lid van de Milieuraad stelt een vaste plaatsvervanger voor, die bij afwezigheid van het 
effectieve lid de vergadering bijwoont. Geïnteresseerden kunnen geen plaatsvervanger 
afvaardigen.  

Op 13 februari 2019 werden de partijvoorzitters en fractieleiders aangeschreven om zowel 
een effectieve vertegenwoordiger als plaatsvervanger voor te dragen voor de Milieuraad.  
 
Volgende kandidaturen werden ingediend:  
CD&V: Effectief: mevrouw Faiza El Ghouch – plaatsvervanger: mevrouw Safia Marzouki 
N-VA: Effectief: de heer Wim Vandevelde – plaatsvervanger: de heer Guy Van der Aa 
sp.a: Effectief: de heer Koen Haelters – plaatsvervanger: mevrouw Fatima Hbili 
Open Vld: Effectief: de heer Axel De Bock – plaatsvervanger: de heer Kurt Braeckman 
Groen: Effectief: de heer Lech Schelfout – plaatsvervanger: mevrouw Imane Mazouz. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Volgende vertegenwoordigers en plaatsvervangers aan te duiden voor de stedelijke 
Adviesraad voor Milieu voor de legislatuur 2019-2024:  
CD&V: Effectief: mevrouw Faiza El Ghouch – plaatsvervanger: mevrouw Safia Marzouki 
N-VA: Effectief: de heer Wim Vandevelde – plaatsvervanger: de heer Guy Van der Aa 
sp.a: Effectief: de heer Koen Haelters – plaatsvervanger: mevrouw Fatima Hbili 
Open Vld: Effectief: de heer Axel De Bock – plaatsvervanger: de heer Kurt Braeckman 
Groen: Effectief: de heer Lech Schelfout – plaatsvervanger: mevrouw Imane Mazouz. 
  



 48/81 

Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept,  blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

De heer David Vandekerkhove (raadslid, N-VA) komt opnieuw de zitting binnen. 

Mobiliteit 

18. Nieuwe samenstelling van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) voor 
Mobiliteitsbeleid voor de legislatuur 2019-2024.                                                       
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
- Het Decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikels 26/1 en 26/2, 

ingevoegd bij het Decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen); 
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere 

regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de 
samenwerking voor het mobiliteitsbeleid; artikels 2 tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ 
te noemen); 

- Het Ministerieel besluit van 11 maart 2013 tot aanwijzing van de voorzitter van de 
Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) en tot vaststelling van de huishoudelijke 
reglementen van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie en 
van de Regionale Mobiliteitscommissie; 

Relevante documenten 

Nota van de Dienst Mobiliteit, MOB-DZH 2019/006 over de samenstelling van de Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie voor Mobiliteitsbeleid (GBC) voor de nieuwe legislatuur 2019-2024. 

Feiten/context/motivering 

De GBC is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum waarin de 
betrokken partners samen mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen 
uitwerken. Voorbeelden van projecten die momenteel lopen en opgevolgd worden via de GBC: 
aanleg fietssnelweg, heraanleg César Snoecklaan, aanleg fietspad Ommegangstraat, aanleg 
fietspad Zandstraat. 

Artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke 
Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en legt ook de minimale samenstelling van 
de GBC vast. Artikels 2 tot en met 5 van het Besluit bevatten nadere regels omtrent de 
aanwijzing van de vaste, de variabele en adviserende leden.  
Artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van participatie kan 
beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en de bevolking. 
Artikel 26/2 van het Decreet bepaalt dat het in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk kan zijn 
de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op bovengemeentelijk vlak. 
Deze beslissing komt volgens artikel 9, §1, tweede lid van het besluit toe aan het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

De gemeenteraad moet de voorzitter van de GBC aanstellen alsook beslissen over het al dan 
niet opnemen van adviserende leden in de GBC. 
De voorbije legislatuur waren de politie, Fietsersbond en fractievoorzitters opgenomen als 
adviserend lid. Er wordt voorgesteld om hen opnieuw op te nemen als adviserend lid. 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) raadt aan om de leden met functie te 
vermelden en niet met naam. Het huishoudelijk reglement voorziet dat elk vast lid uit de GBC zijn 
vertegenwoordigers moet aanduiden. Voor de Stad Ronse moeten dus ook een aantal 
vertegenwoordigers aangeduid worden als vast lid, deze beslissing ligt bij het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
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De dagelijkse werking van de GBC wordt geregeld in een huishoudelijk reglement. Het 
huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de GBC zelf naar een model dat door de minister 
werd vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 11 maart 2013. Het huishoudelijk reglement moet 
niet worden goedgekeurd door het College of de gemeenteraad. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie voor Mobiliteitsbeleid of GBC opgericht 
als multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor : 

1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de 
herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan 

2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van 
projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. 

Artikel 2: 
Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het Decreet en artikel 2 en 
artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de GBC : 
vertegenwoordiger van de politie Ronse, Fietsersbond en de fracties uit de gemeenteraad.  
Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC. 
Artikel 3: 
De schepen van mobiliteit wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van 
verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het College 
of een gemeentelijke ambtenaar. 
Artikel 4: 
De gemeenteraad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de 
vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en 
de bevolking over aan de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste leden. 

19. Vervoerregio Vlaamse Ardennen.                                                                               
Toetreding van de Stad Ronse tot de Vervoerregioraad en aanduiding van de 
vertegenwoordigers.                                                                                              
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Artikel 40 van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur; 

Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van Decreet 
betreffende de basisbereikbaarheid; 

Goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het grondgebied 
van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s. 

Relevante documenten 

Toelichting Vervoersregioraad – ambtelijk overleg op 12 december 2018 (document VVRR-
20181212). 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse maakt deel uit van de vervoerregio Vlaamse Ardennen. Voor iedere vervoerregio 
dient een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt te worden. 

De opmaak en goedkeuring van dit plan is een taak van de op te richten Vervoerregioraad die 
per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt. 
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De gemeenten behorende tot de vervoerregio worden via deze Vervoerregioraad integraal en 
rechtstreeks betrokken bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de regio. Zij krijgen daar 
onder andere een belangrijke rol in de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de 
synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen 
inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke 
overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, 
opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch 
belang zijn op het niveau van de vervoerregio. 

Het engagement houdt het volgende in voor de stad : actief participeren aan de werking en 
de overlegmomenten van de Vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (onder meer uit 
het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties. 

Binnen de vervoerregio is er zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau overleg. Om de 
Vervoerregioraad formeel op te starten, is het noodzakelijk dat de gemeenten bij raadsbesluit 
hun vertegenwoordigers aanstellen. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De schepen voor mobiliteit is de vertegenwoordiger van de Stad Ronse in de Vervoerregioraad 
van de vervoerregio Vlaamse Ardennen. 
Artikel 2: 
De mobiliteitsambtenaar is de ambtelijke vertegenwoordiger van de Stad Ronse in de 
Vervoerregioraad van de vervoerregio Vlaamse Ardennen. De ambtelijke vertegenwoordiger 
is gemachtigd de vergadering van de werkgroepen bij te wonen.  

Leven en welzijn 

20. Toetreding van het stadsbestuur Ronse tot de Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld 
Oost-Vlaanderen.                                                                                                      
Goedkeuring. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1. 

Relevante documenten 

- E-mail van de coördinatoren Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld (IFG) regio Oost-
Vlaanderen dd° 16 januari 2019. 

- Inrichtingsrapport Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld Oost-Vlaanderen Regionale 
uitbreiding vanaf 01 maart 2019 ter ondertekening. 

- Inrichtingsrapport - goedgekeurd door de Procureur des Konings Oost-Vlaanderen, de 
heer Johan Sabbe. 

- Folder. 
- PowerPointpresentatie. 
- Samenwerkingsovereenkomst uitwisseling persoonsgegevens. 
- Verwerkersovereenkomst uitwisseling persoonsgegevens. 
- Procedure contactpunt verwerkingsverantwoordelijke. 
- Handleiding dossierbeheer ketenaanpak IFG. 

Feiten/context/motivering 

In Oost-Vlaanderen is men gestart met de ketenaanpak Intrafamiliaal geweld. De 
ketenaanpak betekent dat er een samenwerking is tussen de verschillende schakels: 
hulpverlening, politie en gerecht in deze materie.  
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Weliswaar enkel voor zware en meer complexe situaties van intrafamiliaal geweld. Bedoeling 
is dat de situaties worden opgevolgd door verschillende diensten en door een 
casusregisseur. Dit geeft meer mogelijkheden om in de zware dossiers toch iets te kunnen 
bewegen.  
Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen zijn hierin reeds actief. Voor Oost-
Vlaanderen konden de gemeenten uit de politiezones Meetjesland centrum, Sint-Niklaas en 
Geraardsbergen-Lierde vorig jaar reeds aansluiten. Nu krijgen ook de Stad en het OCMW 
Ronse die kans. 
Dat betekent dat de stad en het OCMW ook situaties zullen kunnen aanbieden op het overleg 
en zo misschien in moeizame situaties toch iets kunnen veranderen.  
De veiligheid en de privacy van de gezinnen zullen worden gevrijwaard. 
De aanpak wordt gecoördineerd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin- 
afdeling justitiehuizen van de Vlaamse overheid.  
 
Adviezen/ visum 

De verantwoordelijken voor de ketenaanpak kwamen dit concept voorstellen in een gesprek met 
de preventieambtenaar en de 2 hoofdmaatschappelijk assistenten van het Sociaal Huis. 
Het zou zeer opportuun zijn dat ook de Stad en het OCMW Ronse aansluiten. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Gaat akkoord met de toetreding van het stadsbestuur Ronse en het OCMW Ronse (Sociaal Huis) 
bij de Ketengerichte aanpak Intrafamiliaal Geweld. 
Artikel 2: 
Het stadsbestuur en het OCMW (Sociaal Huis) mogen gezinnen aanmelden. 
Indien nodig kan de contactpersoon van de stad / het OCMW (Sociaal Huis) als casusregisseur 
optreden. 

Intergemeentelijke samenwerking 

21. I.VL.A.                                                                                                                                      
1) Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 28 maart 2019.                                                                                                      
2) Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergaderingen voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                    
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40 §1. 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34, 35, 432 en 445. 
- De statuten van I.VL.A., artikel 32. 

Relevante documenten 

- De statuten van I.VL.A. 
- Schrijven van I.VL.A. dd° 24 januari 2019 betreffende de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van 28 maart 2019 en de hernieuwing van de samenstelling van 
de Raad van Bestuur. 

- E-mail van de Dienst Bestuursadministratie met een oproep naar kandidaten gericht 
aan de partijvoorzitters en fractieleiders dd° 13 februari 2019. 

- Kandidaturen. 
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Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er 
aanleiding toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het stadsbestuur aan te duiden voor 
de volledige legislatuur 2019-2024. 

Alle mandaten in de verschillende organen van de opdrachthoudende verenigingen vervallen 
onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de 
gemeenteraden.  
Op de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019 dienen, overeenkomstig artikel 
445 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, de voordrachten van de gemeenteraden voor de 
benoeming van de leden van de Raad van Bestuur te worden voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering.  

De Stad Ronse, aangesloten bij I.VL.A., werd uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone 
algemene vergadering van I.VL.A. op maandag 28 maart 2019.  
De agenda is als volgt samengesteld:  

1. Aanstelling en benoeming van de bestuurders in toepassing van het Decreet Lokaal 
Bestuur en de gecoördineerde statuten van I.VL.A.  

In artikel 432, alinea 3, van het Decreet over het Lokaal Bestuur, wordt bepaald dat de 
deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering. Deze vertegenwoordigers voor de algemene 
vergadering kunnen aangeduid worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke 
legislatuur, namelijk tot einde 2024.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger: 
- Effectief: mevrouw Sylvie Van Overmeeren – plaatsvervanger: de heer Ignace Michaux 
- Effectief: mevrouw Imane Mazouz – plaatsvervanger: de heer Lech Schelfout. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger 
van de Stad Ronse voor de algemene vergaderingen van I.VL.A.: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 

- Mevrouw Sylvie Van Overmeeren met als plaatsvervanger de heer Ignace Michaux 
bekomt 18 stemmen 

- Mevrouw Imane Mazouz met als plaatsvervanger de heer Lech Schelfout bekomt 8 
stemmen 

- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019, met als enig 
punt ‘aanstelling en benoeming van de bestuurders’ goed te keuren.  
Besluit : 
Artikel 2:  
Mevrouw Sylvie Van Overmeeren, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Scherpenberg nummer 
28 (e-mailadres Sylvie.vanovermeeren@gmail.com) aan te duiden als effectief 
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van I.VL.A. voor de periode 
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger de heer 
Ignace Michaux, schepen, wonende te 9600 Ronse, Zonnestraat nummer 365  (e-mailadres 
Ignace.Michaux@ronse.be). 
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Artikel 3:  
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering in 
buitengewone zitting op 28 maart 2019, op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.  
Artikel 4: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

22. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, 
"I.VL.A.".                                                                                                                               
Aanduiding van drie kandidaat-bestuurders voor de Raad van Bestuur.                                
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40 §1. 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34, 35, 434, 435, 

436 en 445. 
- De statuten van I.VL.A., artikel 18. 

Relevante documenten 

- De statuten van I.VL.A. 
- Schrijven van I.VL.A. dd° 24 januari 2019 betreffende de algemene vergadering in 

buitengewone zitting van 28 maart 2019 en de hernieuwing van de samenstelling van 
de Raad van Bestuur. 

- E-mail van I.VL.A. van 21 januari 2019 betreffende het genderquotum in de Raad van 
Bestuur 

- E-mail van de Dienst Bestuursadministratie met een oproep naar kandidaten gericht 
aan de partijvoorzitters en fractieleiders dd° 13 februari 2019. 

- Kandidaturen. 
 
Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding 
toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het stadsbestuur aan te duiden voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 

Alle mandaten in de verschillende organen van de opdrachthoudende verenigingen vervallen 
onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de 
gemeenteraden.  
Op de eerste buitengewone algemene vergadering, namelijk op 28 maart 2019, zullen de 
voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de Raad van 
Bestuur aan de algemene vergadering worden voorgelegd.  

Het aantal mandaten in de Raad van Bestuur is vastgelegd in de statuten. Er zijn in totaal 14 
bestuurders.  

De Stad Ronse mag drie kandidaat-bestuurders voordragen.  

Conform het Decreet over het Lokaal Bestuur dient de Raad van Bestuur uit maximaal twee 
derden leden van hetzelfde geslacht te bestaan. Dit betekent dat minstens 5 
vrouwen/mannen moeten zetelen in de Raad van Bestuur. Daarom stelt I.VL.A. voor dat de 
Stad Ronse maximaal twee personen van hetzelfde geslacht aanduidt.  

De vertegenwoordigers dienen het mandaat van gemeenteraadslid, burgemeester of schepen 
uit te oefenen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur : 
- De heer Jan Foulon 
- Mevrouw Eugénie Carrez 
- Mevrouw Brigitte Vanhoutte 
- De heer Lech Schelfout. 
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Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van het eerste kandidaat-lid voor de Raad 
van Bestuur van I.VL.A.: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 

- Mevrouw Eugénie Carrez bekomt 18 stemmen 
- De heer Lech Schelfout bekomt 8 stemmen 
- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gaat over tot de aanduiding van het tweede kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van I.VL.A.: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 

- De heer Jan Foulon bekomt 18 stemmen 
- De heer Lech Schelfout bekomt 8 stemmen 
- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gaat over tot de aanduiding van het derde kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van I.VL.A.: 
Achtentwinitg raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 

- Mevrouw Brigitte Vanhoutte bekomt 18 stemmen 
- De heer Lech Schelfout bekomt  8 stemmen 
- Er zijn 2 blanco stemmen. 

 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Mevrouw Eugénie Carrez, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Frédéric Bruneellaan nummer 
38/0303 (e-mailadres carrez.eugenie@telenet.be) voor te dragen als eerste kandidaat-lid 
voor de Raad van Bestuur , voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering van 
28 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.  
Artikel 2: 
De heer Jan Foulon, schepen, wonende te 9600 Ronse, Noordstraat 2C (e-mailadres 
Jan.Foulon@ronse.be) voor te dragen als tweede kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur, 
voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering van 28 maart 2019 tot aan de 
eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.  
Artikel 3: 
Mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen, wonende te 9600 Ronse, Prolstraat nummer 20 A      
(e-mailadres Brigitte.vanhoutte@ronse.be) voor te dragen als derde kandidaat-lid voor de Raad 
van Bestuur, voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering van 28 maart 2019 
tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025.  
Artikel 4: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

23. Intergemeentelijke Vereniging voor Beheer van Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, 
"I.VL.A.".                                                                                                                             
Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur voor de legislatuur 2019 - 2024.                                                                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1 
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- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 34, 35 en 440 
- De statuten van I.VL.A., artikel 18. 

Relevante documenten 

- De statuten van I.VL.A. 
- Schrijven van I.VL.A. dd° 24 januari 2019 betreffende de hernieuwing van de Raad 

van Bestuur 
- E-mail met een oproep naar kandidaten gericht aan de partijvoorzitters en 

fractieleiders dd° 13 februari 2019 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding 
toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het stadsbestuur aan te duiden voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 
Er werd op 13 februari 2019 een oproep gelanceerd naar de partijvoorzitters en fractieleiders 
van de oppositie om een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de Raad van 
Bestuur van I.VL.A. voor te dragen.  
Artikel 440 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en artikel 18 van de statuten bepalen 
dat aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt deelgenomen door één 
rechtstreeks door de gemeente aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem. Dit 
gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van 
het College van Burgemeester en Schepenen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend:  
- De heer Lech Schelfout 
- De heer Tom Deputter 
- De heer Björn Bordon. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 kandidaat-bestuurder met raadgevende 
stem voor de Raad van Bestuur van I.VL.A.: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt: 

- De heer Tom Deputter bekomt 19 stemmen 
- De heer Björn Bordon bekomt 9 stemmen 
- De heer Lech Schelfout bekomt 0 stemmen. 

 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1: 
De heer Tom Deputter, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Charles de Gaullestraat nummer 
19 (e-mailadres tom@advocaat-deputter.eu) aan te duiden als kandidaat-bestuurder met 
raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van I.VL.A. voor de periode van heden tot het 
einde van de gemeentelijke legislatuur.  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

24. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, TMVW ov. 
Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 
2019 en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger.                                      
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1 
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- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 432 
- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez en 

de heer Paul Carteus aangeduid werden om de stad te vertegenwoordigen in de 
Algemene Vergadering van TMVW ov en de heer David Vandekerkhove aangeduid 
werd als plaatsvervanger voor de hele legislatuur. 

Relevante documenten 

De uitnodiging van TMVW ov dd° 18 januari 2019 voor de buitengewone algemene vergadering 
van 22 maart 2019.  

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is aangesloten bij TMVW ov.  
Bij schrijven van TMVW ov van 18 januari 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019 met als agenda :  

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,  
       uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
3. Benoemingen Raad van Bestuur 
4. Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten 
5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten 
6. Mededelingen 
Varia. 

In uitvoering van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle 
agendapunten voorgelegd worden aan de gemeenteraad en dient het  mandaat van de 
stadsvertegenwoordigers, namelijk de heer Paul Carteus en mevrouw Eugénie Carrez, 
vastgesteld te worden. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering TMVW ov van 22 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor 
het onderzoek van de agendapunten : 

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,  
       uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen 
3. Benoemingen Raad van Bestuur 
4. Benoemingen regionale adviescomité Domeindiensten 
5. Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten 
6. Mededelingen 
Varia. 

Artikel 2:   
De vertegenwoordigers worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van 
de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov van 22 maart 2019, waarvoor een 
beslissing moet genomen worden, goed te keuren. 

25. Dienstverlenende Vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services, 
TMVS. Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 20 maart 2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger.                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40 §1  
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- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 432 
- Het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 houdende de goedkeuring van de deelname 

aan de oprichting van de Dienstverlenende Vereniging "Tussengemeentelijke Maatschappij 
voor Services", TMVS dv. 

- Het gemeenteraadsbesluit van 28 januari 2019 waarbij mevrouw Eugénie Carrez, raadslid, 
werd aangeduid om de stad te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van TMVS 
dv en de heer Jo Cornelus, raadslid, werd aangeduid als plaatsvervanger voor de hele 
legislatuur. 

- De statuten van de dienstverlenende vereniging TMVS dv meer bepaald artikels 27 – 33 
betreffende de algemene vergadering.  

Relevante documenten 

De uitnodiging van TMVS dv van 21 januari 2019 voor deelname aan de buitengewone 
algemene vergadering van 20 maart 2019. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van TMVS dv van 21 januari 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 20 maart 2019 met als agenda :  

1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

uittredingen 
3. Benoeming Raad van Bestuur 
4. Mededelingen 

Varia. 
In uitvoering van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger, 
namelijk mevrouw Eugénie Carrez, kan vastgesteld worden. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS dv van 20 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig 
voor het onderzoek van de agendapunten :  

1. Toetredingen en uittredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en 

uittredingen 
3. Benoeming Raad van Bestuur 
4. Mededelingen 

Varia. 
Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de 
buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019, waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 

26. Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA.                                                     
Bespreking en goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van 28 maart 2019 en vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger.                             
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1 
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- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 432 
- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke 

Ordening en Socio-Economische Expansie, SOLVA 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2019 houdende de aanstelling van 

mevrouw Eugénie Carrez als effectieve vertegenwoordiger en de heer Jo Cornelus als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van SOLVA 
voor de legislatuur 2019-2024 voor de hele legislatuur. 

Relevante documenten 

- De statuten van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband SOLVA. 
- Schrijven van SOLVA dd° 12 februari 2019 betreffende de oproeping voor de 

buitengewone algemene vergadering van SOLVA op donderdag 28 maart om 19u00 
in SOLVA, Gentsesteenweg 1 B te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) met 
mededeling van de agenda. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is aangesloten bij SOLVA. 
Bij schrijven van SOLVA van 12 februari 2019 werd de Stad Ronse uitgenodigd voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van 28 maart 2019 met als agenda :  

1. Samenstelling van het bureau 
2. Aanpassen van kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten 
3. Benoeming van de bestuurders op voordracht van de deelnemers. 

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene 
vergadering. 
In uitvoering van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur moeten alle agendapunten 
voorgelegd worden aan de gemeenteraad zodat het mandaat van de stadsvertegenwoordiger 
kan vastgesteld worden. 
 
Voordracht 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1:  
Goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van SOLVA van 28 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor 
het onderzoek van de agendapunten: 

1. Samenstelling van het bureau 
2. Aanpassen van kapitaalsaandeel van de deelnemende steden en gemeenten 
3. Benoeming van de bestuurders op voordracht van de deelnemers. 

Artikel 2:  
De vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van 
de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2019, waarvoor een beslissing moet 
genomen worden, goed te keuren. 
 

27. Zefier.                                                                                                                           
Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor de 
algemene vergadering voor de legislatuur 2019-2024.                                                       
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 41, lid 2, 4° 
- De statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, 

artikel 24 betreffende de samenstelling van de algemene vergadering. 
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Relevante documenten 

- De statuten van Zefier 
- Schrijven van Zefier dd° 05 februari 2019 betreffende de vertegenwoordiging op de 

algemene vergadering 
- E-mail van de dienst Bestuursadministratie dd° 13 februari 2019 aan de 

partijvoorzitters en fractieleiders betreffende oproep naar kandidaten 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de splitsing van de Financieringsvereniging FIGGA, beslist op de 
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2017, werd een nieuwe coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, namelijk Zefier.  
Zefier valt niet onder het toepassingsgebied van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
Bij schrijven van 05 februari 2019 verzoekt Zefier het stadsbestuur om een volmachtdrager en 
plaatsvervangende volmachtdrager aan te duiden voor de algemene vergadering.  
De vertegenwoordigers dienen geen mandatarissen te zijn.  
De eerste algemene vergadering gaat door op 13 juni 2019. Hiervoor zal de stad nog een 
uitnodiging krijgen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als volmachtdrager en plaatsvervangende 
volmachtdrager: 

- Effectief: de heer Jo Cornelus – plaatsvervanger: de heer Diederik Van Hamme 
- Effectief: mevrouw Imane Mazouz – plaatsvervanger: de heer Lech Schelfout 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van 1 volmachtdrager en 1 plaatsvervangende 
volmachtdrager van de Stad Ronse voor de algemene vergaderingen van Zefier: 
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem. 
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden. 
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt : 

- De heer Jo Cornelus met als plaatsvervanger de heer Diederik Van Hamme bekomt 
18 stemmen 

- Mevrouw Imane Mazouz met als plaatsvervanger de heer Lech Schelfout bekomt 8 
stemmen 

- Er zijn 2 blanco stemmen. 
 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming. 

Besluit: 

Artikel 1: 
De heer  Jo Cornelus, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Ommegangstraat nummer 5             
(e-mailadres jo.cornelus@telenet.be) aan te duiden als volmachtdrager op de algemene 
vergaderingen van Zefier voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur, met als plaatsvervanger de heer Diederik Van Hamme, raadslid, wonende te 9600 
Ronse, Wolvestraat nummer 100 (e-mailadres diederik.vanhamme@gmail.com).  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
 

28. Samenwerkende Maatschappij "De Nieuwe Haard".                                                                   
1) Aanduiding van 5 vertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur.                                                             
2) Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering.                                                                                                                    
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 41, 4° 
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- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34 en 35 
- Het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere 

regels met betrekking tot de beheersaspecten van sociale 
huisvestingsmaatschappijen, artikel 19 

- De statuten van de Samenwerkende Maatschappij De Nieuwe Haard. 

Relevante documenten 

- Schrijven van De Nieuwe Haard dd° 08 februari 2019 betreffende de 
bestuursmandaten 

- Oproep van de dienst Bestuursadministratie dd° 13 februari 2019 aan de fractieleiders 
en partijvoorzitters voor het indienen van kandidaturen 

- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Bij schrijven van 08 februari 2019 wordt de Stad Ronse verzocht om 5 kandidaat-bestuurders 
voor de Raad van Bestuur en één effectieve vertegenwoordiger en één plaatsvervanger voor 
de algemene vergadering aan te duiden.  

Het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met 
betrekking tot de beheersaspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de 
aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale 
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de 
prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen stipuleert dat de Raad van Bestuur 
bestaat uit ten minste een derde van de aangestelde leden van een ander geslacht. 

De maatschappij verhuurt momenteel 686 wooneenheden waardoor de Raad van Bestuur 
maximum 9 bestuurders mag tellen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur :  

- De heer Luc Dupont 
- De heer Leonard Verstichel 
- Mevrouw Faïza El Ghouch 
- De heer Wim Vandevelde 
- De heer Lieven Dhaeze 
- De heer Lech Schelfout 
- De heer Pol Kerckhove. 

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
Algemene Vergadering : 

- Effectief: mevrouw Davine Baert – plaatsvervanger: mevrouw Brigitte Vanhoutte 

- Effectief: mevrouw Imane Mazouz – plaatsvervanger: de heer Lech Schelfout. 
 
Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van de eerste kandidaat-bestuurder voor 
de Raad van Bestuur van De Nieuwe Haard :  
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- De heer Lieven Dhaeze bekomt 17 stemmen 
- De heer Pol Kerckhove bekomt 6 stemmen 
- De heer Lech Schelfout bekomt 2 stemmen 
- De heer Luc Dupont bekomt 1 stem 
- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van de tweede kandidaat-bestuurder voor 
de Raad van Bestuur van De Nieuwe Haard :  
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 



 61/81 

Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- De heer Luc Dupont bekomt 17 stemmen 
- De heer Pol Kerckhove bekomt 6 stemmen 
- De heer Lech Schelfout bekomt 2 stemmen 
- Mevrouw Faïza El Ghouch bekomt 1 stem 
- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van de derde kandidaat-bestuurder voor 
de Raad van Bestuur van De Nieuwe Haard :  
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- Mevrouw Faïza El Ghouch bekomt 17 stemmen  
- De heer Pol Kerckhove bekomt 6 stemmen 
- De heer Leonard Verstichel bekomt 1 stem 
- De heer Wim Vandevelde bekomt 1 stem 
- De heer Lech Schelfout bekomt 1 stem 
- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van de vierde kandidaat-bestuurder voor 
de Raad van Bestuur van De Nieuwe Haard :  
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- De heer Wim Vandevelde bekomt 17 stemmen 
- De heer Pol Kerckhove bekomt 6 stemmen  
- De heer Lech Schelfout bekomt 2 stemmen 
- De heer Leonard Verstichel bekomt 1 stem 
- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van de vijfde kandidaat-bestuurder voor 
de Raad van Bestuur van De Nieuwe Haard :  
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- De heer Leonard Verstichel bekomt 17 stemmen 
- De heer Pol Kerckhove bekomt 6 stemmen 
- De heer Lech Schelfout bekomt 2 stemmen 
- De heer Lieven Dhaeze bekomt 1 stem 
- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
voor de Algemene Vergadering van De Nieuwe Haard :  
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- Mevrouw Davine Baert met als plaatsvervanger mevrouw Brigitte Vanhoutte bekomt 
18 stemmen 

- Mevrouw Imane Mazouz met als plaatsvervanger de heer Lech Schelfout bekomt 8 
stemmen  

- Er zijn 2 blanco stemmen. 
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Gelet op de uitslag van de geheime stemming.  

Besluit: 

Artikel 1: 
Volgende kandidaat-bestuurders aan te duiden voor de Raad van Bestuur van Samenwerkende 
Maatschappij De Nieuwe Haard voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur :  

- De heer Lieven Dhaeze, wonende te 9600 Ronse, Scherpenberg nummer 28 (e-
mailadres Dhaeze_Lieven@hotmail.com)  

- De heer Luc Dupont, burgemeester, wonende te 9600 Ronse, Jean-Baptiste 
Mouroitplein nummer 11 (e-mailadres Luc.Dupont@ronse.be) 

- Mevrouw Faiza El Ghouch, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Langehaag nummer 10  
(e-mailadres faizaelghouch@hotmail.com)  

- De heer Wim Vandevelde, schepen, wonende te 9600 Ronse, Zonnestraat nummer 423 
(e-mailadres Wim.vandevelde@ronse.be)   

- De heer Leonard Verstichel, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Klevestraat nummer 44 
(e-mailadres verstichel.leo@gmail.com).  

Artikel 2:  
Mevrouw Davine Baert, wonende te 9600 Ronse, Adolphe Hullebroeckstraat nummer 16    
(e-mailadres davine_baert@hotmail.com) aan te duiden als effectief vertegenwoordiger op de 
algemene vergaderingen van De Nieuwe Haard voor de periode van heden tot het einde van 
de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen, 
wonende te 9600 Ronse, Prolstraat nummer 20 A (e-mailadres Brigitte.vanhoutte@ronse.be). 
Artikel 3: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende vernieuwing 
van de gemeenteraad. 
 

29. Toerisme Oost-Vlaanderen vzw.                                                                                                    
1) Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor de Algemene Vergadering.                                                                                                          
2) Aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                  
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34 en 35 
- De statuten van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen, artikels 5, 11 en 20. 

Relevante documenten 

- E-mail van de vzw Toerisme Oost-Vlaanderen dd° 16 januari 2019 betreffende de 
aanduiding van de vertegenwoordiging, met de statuten van de vzw als bijlage 

- Oproep dd° 13 februari 2019 gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders om 
kandidaten voor te dragen 

- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

De vzw Toerisme Oost-Vlaanderen (TOV) is een Provinciaal Toeristisch Samenwerkingsverband 
in de zin van het decreet van 06 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van 
toeristische samenwerkingsverbanden. TOV stelt zich tot doel het dag- en verblijfstoerisme 
(individueel toerisme en in groepsverband) en recreatie (eigen bevolking) in Oost-Vlaanderen op 
een duurzame, kwaliteitsvolle en creatieve manier uit te bouwen en te promoten. TOV werkt vanuit 
het provinciebestuur maar in sterk partnerschap met alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten en 
private partners.  
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Alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten zijn werkend lid van deze organisatie. Naar aanleiding 
van de lokale verkiezingen in 2018, dienen opnieuw vertegenwoordigers in de bestuursorganen 
te worden aangeduid.  

De Stad Ronse mag één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden voor de 
Algemene Vergadering.  

In de Raad van Bestuur zetelen onder andere 6 vertegenwoordigers van de gemeenten, 
waarvan één vertegenwoordiger van de Stad Gent en één vertegenwoordiger per toeristische 
regio. Volgens het huishoudelijk reglement van TOV hoort de Stad Ronse tot de toeristische 
regio ‘Vlaamse Ardennen’ (Brakel, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, 
Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, 
Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm).  

Kandidaat-bestuurders worden voorgedragen door de leden en aangesteld door de Algemene 
Vergadering. 

Vanuit TOV worden geen beperkingen opgelegd met betrekking tot vertegenwoordiging. 
Affiniteit met toerisme is wel wenselijk.  

De effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergadering is dezelfde persoon als de 
kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
Algemene Vergadering: 

- Effectief: de heer Safi Kamel – plaatsvervanger: de heer Paul Carteus 

- Effectief: Imane Mazouz – plaatsvervanger: de heer Lech Schelfout. 
 
Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
voor de Algemene Vergadering van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen :  
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- De heer Safi Kamel met als plaatsvervanger de heer Paul Carteus bekomt 18 
stemmen 

- Mevrouw Imane Mazouz met als plaatsvervanger de heer Lech Schelfout bekomt 8 
stemmen 

- Er zijn 2 blanco stemmen. 
 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming.  

Besluit: 

Artikel 1:  
De heer Safi Kamel, wonende te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat nummer 1 (e-mailadres 
kstbcc.tio3@gmail.com) aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen 
van vzw Toerisme Oost-Vlaanderen voor de periode van heden tot het einde van de 
gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger de heer Paul Carteus, wonende te 9600 
Ronse, Gustave Royerslaan nummer 134 (e-mailadres paul.carteus@scarlet.be). 
Artikel 2: 
Dezelfde persoon vermeld in artikel 1 als effectieve vertegenwoordiger tevens voor te dragen 
als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur voor de periode van heden tot het einde van de 
gemeentelijke legislatuur. 
Artikel 3: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
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30. Toerisme Vlaamse Ardennen vzw.                                                                                                        
1) Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor de Algemene Vergadering.                                                                                                                
2) Aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                              
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34 en 35 

Relevante documenten 

- E-mail van de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen dd° 25 januari 2019 betreffende de 
aanduiding van de vertegenwoordiging 

- Oproep dd° 13 februari 2019 gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders om 
kandidaten voor te dragen 

- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

De Stad Ronse is aangesloten bij de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen. Het doel van deze vzw 
is het initiëren, stimuleren, coördineren en implementeren van toerisme en recreatie in de 
Vlaamse Ardennen, met uitsluiting van elk winstoogmerk. 

Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 bestaat er aanleiding 
toe om een nieuwe vertegenwoordiging van het stadsbestuur aan te duiden voor de volledige 
legislatuur 2019-2024. 

De Stad Ronse mag één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden voor de 
Algemene Vergadering.  

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld : 
- namens Toerisme Oost-Vlaanderen vzw: 3 stemgerechtigde vertegenwoordigers 

(al dan niet met een politiek mandaat) 
- namens de categorie stads- en gemeentebesturen: 4 stemgerechtigde 

vertegenwoordigers (al dan niet met een politiek mandaat) 
- namens de categorieën 3 en 4: 2 stemgerechtigde vertegenwoordigers. 

Kandidaat-bestuurders worden voorgedragen door de leden en aangesteld door de Algemene 
Vergadering. 

De effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergadering is dezelfde persoon als de 
kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
Algemene Vergadering : 

- effectief: mevrouw Brigitte Vanhoutte – plaatsvervanger: de heer Safi Kamel 

- effectief: mevrouw Imane Mazouz – plaatsvervanger: de heer Lech Schelfout. 
 
Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
voor de Algemene Vergadering van vzw Toerisme Vlaamse Ardennen :  
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- Mevrouw Brigitte Vanhoutte met als plaatsvervanger de heer Safi Kamel bekomt 
18 stemmen 

- Mevrouw Imane Mazouz met als plaatsvervanger de heer Lech Schelfout bekomt 
8 stemmen 

- Er zijn 2 blanco stemmen. 
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Gelet op de uitslag van de geheime stemming.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen, wonende te 9600 Ronse, Prolstraat nummer 20 A               
(e-mailadres Brigitte.vanhoutte@ronse.be) aan te duiden als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van vzw Toerisme Vlaamse Ardennen voor de periode van heden tot 
het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger de heer Safi Kamel, 
wonende te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat nummer 1 (e-mailadres 
kstbcc.tio3@gmail.com). 
Artikel 2: 
Dezelfde persoon vermeld in artikel 1 als effectieve vertegenwoordiger tevens voor te dragen 
als kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur voor de periode van heden tot het einde van de 
gemeentelijke legislatuur. 
Artikel 3: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

31. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.                                                                                  
1) Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering.                                                                              
2) Aanduiden van een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                           
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34 en 35 
- De statuten van de vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, artikels 11 en 17. 

Relevante documenten 

- E-mail van de vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen dd° 24 januari 2019 
betreffende de aanstelling van nieuwe vertegenwoordigers 

- De statuten van de vzw 
- Nota in verband met de samenwerking tussen het Regionaal Landschap en de lokale 

besturen 
- Oproep dd° 13 februari 2019 gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders om 

kandidaturen voor te dragen 
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Een Regionaal Landschap werkt aan de uitbouw van een streek op vlak van natuur, landschap, 
erfgoed en recreatie. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen is een samenwerkingsverband 
tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, 16 aangesloten lokale besturen, verschillende 
middenveldorganisaties (natuur, landbouw, toerisme, jacht, erfgoed, etc.) en de gebruikers van de 
open ruimte. 

Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen wil haar werking de komende jaren verder 
uitbouwen en professionaliseren rond vier overkoepelende thema’s: Landschapszorg, 
Landschappelijk erfgoed, Landschapsontsluiting en Biodiversiteit. Hiermee wil deze vereniging 
fungeren als regionaal expertisecentrum en adviesloket richting gemeenten en streekbewoners 
om zo een geïntegreerde en kwaliteitsvolle landschapswerking na te streven voor de Vlaamse 
Ardennen. 

De Stad Ronse mag één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden voor de 
Algemene Vergadering.  

Voor de Raad van Bestuur kan de Stad Ronse één kandidaat-bestuurder aanduiden.  
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Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
Algemene Vergadering : 

- Effectief: de heer Jo Cornelus – plaatsvervanger: de heer Wim Vandevelde 

- Effectief: mevrouw Imane Mazouz – plaatsvervanger: de heer Lech Schelfout. 

Volgende kandidaturen werden ingediend als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur :  
- De heer Lech Schelfout  
- Mevrouw Faïza El Ghouch. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
voor de Algemene Vergadering van vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen :  
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt :  

- De heer Jo Cornelus met als plaatsvervanger de heer Wim Vandevelde bekomt 18 
stemmen 

- Mevrouw Imane Mazouz met als plaatsvervanger de heer Lech Schelfout bekomt 8 
stemmen 

- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een kandidaat-bestuurder voor de Raad 
van Bestuur van vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen :  
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- Mevrouw Faïza El Ghouch bekomt 18 stemmen 
- De heer Lech Schelfout bekomt 8 stemmen 
- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming.  

Besluit: 

Artikel 1:  
De heer Jo Cornelus, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Ommegangstraat nummer 5                     
(e-mailadres jo.cornelus@telenet.be) aan te duiden als effectief vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen voor de periode van 
heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger de heer Wim 
Vandevelde, schepen, wonende te 9600 Ronse, Zonnestraat nummer 423 (e-mailadres 
Wim.vandevelde@ronse.be). 
Artikel 2: 
Mevrouw Faïza El Ghouch, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Langehaag nummer 10 (e-
mailadres faizaelghouch@hotmail.com) aan te duiden als kandidaat-bestuurder voor de Raad 
van Bestuur van vzw Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen voor de periode van heden tot 
het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
Artikel 3: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

32. Interlokale Vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen.                                                                  
Aanduiding van een effectief en plaatsvervangend lid voor het beheerscomité voor 
de legislatuur 2019-2024.                                                                                                    
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1. 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 395§1 
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- De gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2016 houdende de goedkeuring van de 
definitieve toetreding tot en van de statuten van de interlokale vereniging Erfgoed 
Vlaamse Ardennen. 

- De statuten van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen, artikel 12. 

Relevante documenten 

- De gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2016 houdende de goedkeuring van de 
definitieve toetreding tot en van de statuten van de interlokale vereniging Erfgoed 
Vlaamse Ardennen. 

- Schrijven van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen dd° 31 januari 
2019 betreffende het aanduiden van een nieuw lid voor het beheerscomité. 

- E-mail van de dienst Bestuursadministratie dd° 13 februari 2019 gericht aan de 
partijvoorzitters en fractieleiders met een oproep naar kandidaten. 

- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Op 30 mei 2016 nam de gemeenteraad de beslissing om met 13 andere gemeenten uit de 
Vlaamse Ardennen toe te treden tot de Interlokale Vereniging Samenwerkingsverband 
Cultureel Erfgoed Vlaamse Ardennen. 
Deze samenwerking heeft tot doel via projecten het lokale cultureel erfgoed te versterken, de 
bevolking van de regio te sensibiliseren en door middel van participatie en 
gemeenschapsvorming te komen tot een gedragen identiteit en imago van de Vlaamse 
Ardennen. 
De jaarlijkse bijdrage aan de Interlokale Vereniging bedraagt 0,3 euro per inwoner. 
Artikel 395§1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur en artikel 12 van de statuten bepalen 
dat de afgevaardigden voor de deelnemende gemeenten aangewezen worden onder de 
gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen.  
De Stad Ronse mag één effectieve vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden 
voor het beheerscomité.  
Het mandaat van een beheerder wordt beëindigd indien de raad die hij vertegenwoordigt zijn 
mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn opvolger aanduidt. Alle beheerders zijn 
van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd ingeval 
van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de 
deelnemende gemeenten in de loop van het eerste kwartaal volgend op het jaar van de 
verkiezingen de nieuwe beheerders aan. Het beheerscomité treedt aan bij het begin van het 
tweede kwartaal of van zodra alle beheerders zijn aangesteld. 

Volgende kandidaturen werden ingediend als effectieve vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor het beheerscomité van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse 
Ardennen :  

- Effectief: de heer Joris Vandenhoucke – plaatsvervanger: de heer Leonard Verstichel 
- Effectief: de heer Lech Schelfout – plaatsvervanger: mevrouw Imane Mazouz. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een effectieve vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor het beheerscomité van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse 
Ardennen:  
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- De heer Joris Vandenhoucke met als plaatsvervanger de heer Leonard Verstichel 
bekomt 18 stemmen 

- De heer Lech Schelfout met als plaatsvervanger mevrouw Imane Mazouz bekomt 8 
stemmen 

- Er zijn 2 blanco stemmen. 
 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming.  
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Besluit: 

Artikel 1: 
De heer Joris Vandenhoucke, schepen, wonende te 9600 Ronse, Muziekbosstraat nummer 35 
(e-mailadres Joris.Vandenhoucke@ronse.be) aan te duiden als vertegenwoordiger voor het 
beheerscomité van de interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen voor de periode van 
heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger de heer Leonard 
Verstichel, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Klevestraat nummer 44 (e-mailadres 
verstichel.leo@gmail.com). 
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
 

33. Kringwinkel Vlaamse Ardennen.                                                                                          
Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger 
voor de Algemene Vergadering.                                                                                   
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34 en 35 
- De statuten van de vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen. 

Relevante documenten 

- Schrijven van de vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen dd° 04 februari 2019 betreffende 
de aanstelling van nieuwe vertegenwoordigers 

- Oproep dd° 13 februari 2019 gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders om 
kandidaten voor te dragen 

- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

De Kringwinkel heeft een tweevoudige doelstelling :  
- Werken aan tewerkstelling 

De inkomsten uit de verkoop gebruikt de Kringwinkel om mensen die weinig of geen 
kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt een passende job te geven. Zo doen ze 
terug ervaring op en krijgen ze een toekomstperspectief. 

- Hergebruik stimuleren. 
Tegelijk redt de Kringwinkel zo een heleboel spullen van de afvalberg. De Kringwinkel 
ontvangt herbruikbare spullen of haalt ze gratis op, sorteert of herstelt ze.  

De Stad Ronse mag één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden voor de 
Algemene Vergadering.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
Algemene Vergadering : 

- Effectief: mevrouw Safia Marzouki – plaatsvervanger: de heer Aaron Demeulemeester 
- Effectief: mevrouw Imane Mazouz – plaatsvervanger: de heer Lech Schelfout. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering van vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen :  
Achtentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 28 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- Mevrouw Safia Marzouki met als plaatsvervanger de heer Aaron Demeulemeester 
bekomt 18 stemmen 
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- Mevrouw Imane Mazouz met als plaatsvervanger de heer Lech Schelfout bekomt 8 
stemmen 

- Er zijn 2 blanco stemmen. 
 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Mevrouw Safia Marzouki, wonende te 9600 Ronse, Adolphe Hullebroeckstraat nummer 9                
(e-mailadres safia.marzouki@gmail.com) aan te duiden als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van vzw Kringwinkel Vlaamse Ardennen voor de periode van heden 
tot het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger de heer Aaron 
Demeulemeester, schepen, wonende te 9600 Ronse, Napoléon Annicqstraat nummer 53/0103 
(e-mailadres Aaron.demeulemeester@ronse.be). 
Artikel 2:  
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

De heer Pol Kerckhove (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

34. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VVSG vzw.                                                            
1) Aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene 
vergadering.                                                                                                                                       
2) Voordracht van een kandidaat-lid voor de raad van bestuur.                                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1. 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34 en 35 
- De statuten van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, artikels 10-13. 

Relevante documenten 

- De statuten van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw. 
- E-mail van VVSG dd° 31 januari 2019 betreffende een oproep naar kandidaten voor 

de VVSG-bestuursorganen met een nota over de vertegenwoordiging in de VVSG-
bestuursorganen als bijlage. 

- E-mail van de dienst Bestuursadministratie dd° 13 februari 2019 betreffende een 
oproep naar de partijvoorzitters en fractieleiders naar kandidaten.  

- Kandidaturen.  

Feiten/context/motivering 

Bij de start van een nieuwe lokale legislatuur breekt ook voor de VVSG het moment aan voor de 
samenstelling van de eigen bestuursorganen. Dat gebeurt binnen het kader van de 
aangepaste VVSG-statuten, die eind 2018 door de algemene vergadering van de VVSG 
unaniem werden goedgekeurd. De VVSG besliste in 2018 haar bestuursmodel te hervormen in 
de richting van een meer participatief ledenmodel, met naast een Raad van Bestuur en een 
dagelijks bestuur ook verschillende bestuurlijke commissies en een jaarlijkse Staten-Lokaal. 
Het nieuwe bestuursmodel speelt ook in op de nieuwe verhouding tussen gemeente en 
OCMW, die sinds 2019 ontstaat door de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur. 

De algemene vergadering komt twee keer per jaar bijeen, doorgaans in juni en december, en 
behandelt naast een statutair onderdeel ook een inhoudelijk programma.  
VVSG dringt aan om een lid van het College van Burgemeester en Schepenen als 
vertegenwoordiger af te vaardigen, of de voorzitter van de gemeenteraad.  
Vertegenwoordigers in de algemene vergadering worden niet bezoldigd. 
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De Raad van Bestuur bestaat uit 20 leden. De bestuurders worden formeel aangesteld door de 
algemene vergadering die in juni 2019 bijeenkomt. Gelet op het belang van deze functie voor de 
VVSG in het algemeen en de directe band met de lokale beleidsvisies in het bijzonder, is een 
kandidaat-VVSG-bestuurder bij voorkeur een lid van het College van Burgemeester en 
Schepenen. 

Een lid voor de Raad van Bestuur moet door de gemeenteraad worden voorgedragen en 
gevalideerd. 

VVSG doet een oproep bij alle gemeenten en steden voor kandidaten voor de samenstelling van 
de bestuursorganen van de VVSG.  
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

Artikel 1: 
De heer Ignace Michaux, schepen, wonende te 9600 Ronse, Zonnestraat nummer 365,           
(e-mailadres ignace.michaux@ronse.be), aan te duiden als vertegenwoordiger op de Algemene 
Vergadering van VVSG voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur, met als plaatsvervanger de heer Paul Carteus, gemeenteraadsvoorzitter, wonende te 
9600 Ronse, Gustave Royerslaan nummer 134, (e-mailadres paul.carteus@scarlet.be).  
Artikel 2:  
De  heer Paul Carteus, gemeenteraadsvoorzitter, Gustave Royerslaan 134 te 9600 Ronse, 
paul.carteus@scarlet.be, aan te duiden als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van 
VVSG voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. 
Artikel 3: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

35. Onderwijsvereniging van steden en gemeenten, OVSG.                                                                        
Aanduiden van een vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de Algemene 
Vergadering en een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur.                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34 en 35. 

Relevante documenten 

- E-mail van OVSG, Onderwijsvereniging van steden en gemeenten, dd° 24 januari 2019 
betreffende de vertegenwoordiging in de algemene vergadering van OVSG. 

- Oproep dd° 13 februari 2019 van de dienst Bestuursadministratie gericht aan de 
partijvoorzitters en fractieleiders om kandidaten voor te dragen.  

- Kandidaturen. 
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Feiten/context/motivering 

OVSG ondersteunt de steden en de gemeenten bij het organiseren van democratisch, 
kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.  
OVSG biedt een dienstverlening aan voor lokale besturen en hun scholen, vorming en 
begeleiding aan stedelijke en gemeentelijke scholen, academies en centra voor 
leerlingenbegeleiding en volwassenenonderwijs en belangenbehartiging via vertegenwoordiging 
en overleg om de eigenheid van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs te vrijwaren. 

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraden richt OVSG een oproep aan 
alle gemeenten die lid zijn van OVSG om een afgevaardigde aan te duiden voor de Algemene 
Vergadering.  
De afgevaardigde dient lid te zijn van de gemeenteraad.  
De Algemene Vergadering komt jaarlijks één keer samen. Het mandaat is onbezoldigd.  
Leden van de Algemene Vergadering kunnen worden aangeduid voor de Raad van Bestuur van 
OVSG.  
Om lid te kunnen worden van de Raad van Bestuur moet men zijn aangeduid als 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering. 
De Raad van Bestuur zal 15 bestuurders tellen. De verdeling gebeurt op basis van het aantal 
zetels die elke partij in Vlaanderen breed telt in de gemeenteraad. 

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering 
en als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur : 

- De heer David Vandekerkhove 
- Mevrouw Imane Mazouz. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de Algemene 
Vergadering en kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur :  
Zevenentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 27 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- De heer David Vandekerkhove bekomt 18 stemmen 
- Mevrouw Imane Mazouz bekomt 7 stemmen  
- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming.  

Besluit: 

Artikel 1:  
De heer David Vandekerkhove, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Langeweg nummer 16  
(e-mailadres vandekerkhove.david@gmail.com) aan te duiden als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van OVSG voor de periode van heden tot het einde van de 
gemeentelijke legislatuur. 
Artikel 2: 
Dezelfde persoon vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor de Raad van 
Bestuur, voor een duur van zes jaar.  
Artikel 3: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

36. Audio.                                                                                                                                            
Goedkeuring van het aanpast interne auditcharter en wijziging van de samenstelling 
van het auditcomité volgens de modaliteiten beschreven in het auditcharter. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 2§1 en 40§1 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 217 - 219 
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- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende de gezamenlijke 
toetreding van de Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW 
Ronse tot Audio en de goedkeuring van het interne auditcharter 

- De gemeenteraadsbeslissing van 06 oktober 2014 betreffende de wijziging van de 
samenstelling van het auditcomité volgens de modaliteiten beschreven in het 
auditcharter. 

Relevante documenten 

- E-mail van de welzijnsvereniging Audio dd° 19 december 2018 betreffende de 
vernieuwing van het plaatselijk auditcomité en aangepast auditcharter 

- Het aangepast auditcharter. 

Feiten/context/motivering 

Door de recente wijzigingen in de regelgeving en door aanpassingen in de 
auditrapportering heeft Audio het interne auditcharter moeten aanpassen. 
Bij schrijven van 19 december 2018 bezorgde Audio aan de Stad Ronse het aangepaste interne 
auditcharter dat door de Raad van Beheer van 07 december 2018 werd goedgekeurd.  
De belangrijkste aanpassingen betreffen de definitie van de stuurgroep, de samenstelling van het 
auditcomité (art. 3) en de auditrapportering (art. 8). 

Audio verzoekt de Stad Ronse om:  
1. het aangepast charter ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 
2. de samenstelling van het plaatselijk auditcomité te bepalen volgens artikel 3 van het 

interne auditcharter Audio door de gemeenteraad. 

Elk deelnemend bestuur dient een auditcomité op te richten. De gemeenteraad stelt het 
auditcomité samen. Audio beveelt aan dat het comité voor minstens de helft bestaat uit 
afgevaardigden van het beleidsniveau. Bij voorkeur zetelen de burgemeester, de voorzitter van 
het bijzonder comité voor de sociale Dienst en/of een schepen, de algemeen directeur en de 
financieel directeur in het comité.  

Het auditcomité heeft als opdracht de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bij 
te staan in de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van goed (deugdzaam) 
bestuur en een adequaat risicobeheer. Dit houdt onder meer het toezicht op de onafhankelijkheid 
en de prestaties van Audio in alsook de opvolging dat de aanbevelingen van de interne audit tot 
voldoende bijsturing leiden, zodat het organisatiebeheer voldoende sterk wordt uitgebouwd. 

Om een efficiënte werking mogelijk te maken, is het aangewezen zowel voor de Stad Ronse als 
voor OCMW Ronse dezelfde personen/afgevaardigden te laten zetelen in het Auditcomité. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: Met algemene stemmen : 

Artikel 1: 
Het aangepast interne auditcharter van Audio, volgens de bijlage welke integraal deel uitmaakt 
van deze beslissing, goed te keuren.  
Artikel 2: 
De samenstelling van het ‘auditcomité’ van het lokaal bestuur Ronse te wijzigen volgens de 
modaliteiten beschreven in het interne auditcharter waarbij dit comité bestaat uit de 
burgemeester, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de schepen bevoegd 
voor organisatieontwikkeling, de algemeen directeur, de financieel directeur en de 
kwaliteitscoördinator.  
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37. Audio.                                                                                                                                  
Aanduiden van een vertegenwoordiger voor het bijwonen van de algemene 
vergaderingen.                                                                                                              
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34, 35 en 484 
- De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 betreffende de gezamenlijke 

toetreding van de Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW 
Ronse tot Audio 

- De statuten van de welzijnsvereniging Audio, artikel 10. 

Relevante documenten 

- Schrijven van de welzijnsvereniging Audio dd° 19 december 2018 betreffende de 
vernieuwing van de afgevaardigde algemene vergadering. 

- De statuten van de welzijnsvereniging Audio. 
- E-mail van de dienst Bestuursadministratie dd° 13 februari 2019 gericht aan de 

partijvoorzitters en fractieleiders met een oproep naar kandidaten.  
- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Audio is een professionele interne adviseur die voor lokale besturen werkt en volledig in mede-
eigendom is van deze besturen. Deze vereniging organiseert professionele, onafhankelijke 
interne audits voor lokale besturen en staat ook in voor het verstrekken van advies- en 
ondersteuningsopdrachten. 
De gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 verleende zijn goedkeuring aan de toetreding van 
de Stad Ronse en haar Autonome Gemeentebedrijven en het OCMW Ronse tot de vereniging 
Audio. 
In het schrijven van Audio van 19 december 2018 wordt aan het stadsbestuur gevraagd om een 
nieuwe afgevaardigde te mandateren voor de vertegenwoordiging op de algemene 
vergaderingen.  
Elk deelgenoot mag één vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering aanduiden.  
Conform artikel 484 van het Decreet over het Lokaal Bestuur dient deze vertegenwoordiger een 
mandataris te zijn.  

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 
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Artikel 1:  
Mevrouw Brigitte Vanhoutte, schepen, wonende te 9600 Ronse, Prolstraat nummer 20 A,         
(e-mailadres Brigitte.vanhoutte@ronse.be), aan te duiden als vertegenwoordiger van de Stad 
Ronse voor de Algemene Vergadering van de welzijnsvereniging Audio voor de hele legislatuur       
2019-2024.  
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

38. Logo Gezond +.                                                                                                                   
Aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering en een kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur.                                        
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34 en 35 
- De gemeenteraadsbeslissing van 14 oktober 2013 betreffende de goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en vzw Logo Gezond + 
voor de uitvoering van preventieve gezondheidsprojecten 

- De collegebeslissing van 13 juni 2016 betreffende de goedkeuring van de verlenging van 
de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en vzw Logo Gezond + 

- De statuten van de vzw Logo Gezond +, artikels 6, 11 en 16. 

Relevante documenten 

- Schrijven van Logo Gezond + dd° 20 december 2018 betreffende het verduurzamen van 
onze samenwerking, samen met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vzw 

- Oproep dd° 13 februari 2019 van de dienst Bestuursadministratie gericht aan de 
partijvoorzitters en fractieleiders om kandidaten voor te dragen.  

- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Logo Gezond + is het regionaal aanspreekpunt voor het Vlaams preventieve gezondheidsbeleid 
en draagt bij tot het realiseren van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling dankzij lokale 
samenwerking en overleg.  

De huidige overeenkomst met Logo Gezond + loopt tot eind 2019. De Stad Ronse dient zijn 
engagement hierna te vernieuwen.  

Volgens de statuten van de vzw dient de Stad Ronse een vervanging te voorzien uiterlijk binnen 
4 maanden na installatie van de nieuwe bestuursploeg. 

Omwille van het groot aantal gemeenten en het behoud van een regionale werking is het Logo-
gebied ingedeeld in vijf zones met een lokaal netwerk. Om de lokale werking te garanderen 
werden Netwerken Gezondheidspromotie (NGP) opgericht. Als lid van de Algemene Vergadering 
maakt de vertegenwoordiger van de stad automatisch deel uit van dit adviesorgaan en zit de 
vertegenwoordiger mee aan het stuur van de regio Vlaamse Ardennen Oost.  

In 2019 wordt ook de Raad van Bestuur vernieuwd. De Stad Ronse kan zich kandidaat stellen 
voor de regio. Er zijn twee mandaten beschikbaar voor de regio Vlaamse Ardennen Oost.  

De effectieve vertegenwoordiger voor de algemene vergadering dient dezelfde persoon te zijn als 
de voorgedragen kandidaat-bestuurder.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
Algemene Vergadering en als kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur: 

- Effectief: mevrouw Rossana Khoshaba – plaatsvervanger: mevrouw Sylvie Van 
Overmeeren 

- Effectief: mevrouw Imane Mazouz – plaatsvervanger: de heer Lech Schelfout. 
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Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
voor de Algemene Vergadering en kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur :  
Zevenentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 27 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- Mevrouw Rossana Khoshaba met als plaatsvervanger mevrouw Sylvie Van 
Overmeeren bekomt 18 stemmen  

- Mevrouw Imane Mazouz met als plaatsvervanger de heer Lech Schelfout bekomt 7 
stemmen  

- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming.  

Besluit: 

Artikel 1:  
Mevrouw Rossana Khoshaba, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Jan van Nassaustraat nummer 
42 (e-mailadres rossana.kh@gmail.com) aan te duiden als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen van Logo Gezond + voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke 
legislatuur, met als plaatsvervanger mevrouw Sylvie Van Overmeeren, raadslid, wonende te 
9600 Ronse, Scherpenberg nummer 28 (e-mailadres sylvie.vanovermeeren@gmail.com). 
Artikel 2: 
Dezelfde persoon vermeld in artikel 1 als effectieve vertegenwoordiger tevens voor te dragen als 
kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur, voor een duur van zes jaar.  
Artikel 3: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
 

39. RATO vzw.                                                                                                                   
Aanduiding van een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de algemene vergadering voor 
de legislatuur 2019-2024.                                                                                            
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, zoals tot op heden 
gewijzigd, artikel 40§1 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 34 en 35 
- De gemeenteraadsbeslissing van 17 mei 2010 houdende de toetreding van de Stad 

Ronse tot RATO vzw (Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen) 

Relevante documenten 

- Schrijven van RATO vzw dd° 31 oktober 2018 betreffende het aanduiden van nieuwe 
vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen 

- Oproep dd° 13 februari 2019 gericht aan de partijvoorzitters en fractieleiders om 
kandidaten voor te dragen 

- Kandidaturen. 

Feiten/context/motivering 

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen, RATO vzw, staat in voor:  
- Rattenbestrijding  
- Overlastbeheersing van dieren en planten 
- Exotenbestrijding. 

Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 03 januari 2019 wijzigt de 
samenstelling van de Algemene Vergadering van RATO vzw waarvan de Stad Ronse lid is.  
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De Stad mag één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden om te zetelen in de 
Algemene Vergadering. De vertegenwoordiger dient gemeenteraadslid zijn.  

Dit mandaat is onbezoldigd en de Algemene Vergadering komt jaarlijks in mei samen.  

Volgende kandidaturen werden ingediend als vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de 
Algemene Vergadering: 

- Effectief: de heer Aaron Demeulemeester – plaatsvervanger: David Vandekerkhove 
- Effectief: Lech Schelfout – plaatsvervanger: Imane Mazouz. 

Gaat over bij geheime stemming tot de aanduiding van een vertegenwoordiger en plaatsvervanger 
voor de Algemene Vergadering van vzw RATO:  
Zevenentwintig raadsleden nemen deel aan de stemming. 
Elk raadslid beschikt over 1 stem.  
Er worden 27 geldige stembriefjes in de stembus gevonden.  
De uitslag van de geheime stemming luidt als volgt:  

- De heer Aaron Demeulemeester met als plaatsvervanger de heer David 
Vandekerkhove bekomt 18 stemmen 

- De heer Lech Schelfout met als plaatsvervanger mevrouw Imane Mazouz bekomt  7 
stemmen  

- Er zijn 2 blanco stemmen. 

Gelet op de uitslag van de geheime stemming.  

Besluit: 

Artikel 1: 
De heer Aaron Demeulemeester, schepen, wonende te 9600 Ronse, Napoléon Annicqstraat 
nummer 53/0103 (e-mailadres Aaron.demeulemeester@ronse.be) aan te duiden als 
vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van RATO vzw voor de periode van heden tot 
het einde van de gemeentelijke legislatuur, met als plaatsvervanger de heer David 
Vandekerkhove, raadslid, wonende te 9600 Ronse, Langeweg nummer 16 (e-mailadres 
vandekerkhove.david@gmail.com). 
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 

40. Bovenscheldebekken.                                                                                                     
Aanduiding van een vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur.                                      
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 40§1. 
- Het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 27. 
- Het huishoudelijk reglement bekkenbestuur Bovenscheldebekken, artikel 2. 

Relevante documenten 

- Schrijven van Bovenscheldebekken dd° 04 februari 2019 betreffende de aanduiding 
van een vertegenwoordiger van ons bestuur in het bekkenbestuur van het 
Bovenscheldebekken, met als bijlage het huishoudelijk reglement.  

- E-mail van de dienst Bestuursadministratie dd° 13 februari 2019 gericht aan de 
partijvoorzitters en fractieleiders met een oproep naar kandidaten.  

- Kandidaturen.  

Feiten/context/motivering 

Op Vlaams niveau wordt het Integraal Waterbeleid gecoördineerd door de Coördinatiecommissie 
Integraal Waterbeleid. Op lokaal niveau gebeurt dit door het bekkenbestuur. Vlaanderen is voor 
het Integraal Waterbeleid opgedeeld in 11 bekkens. Ronse maakt deel uit van het 
Bovenscheldebekken.  
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In het bekkenbestuur, dat wordt voorgezeten door de gouverneur, zetelen ook de 
vertegenwoordigers van gemeente- en provinciebesturen.  
Het bekkenbestuur heeft volgende taken:  

- Het bekkensecretariaat organiseren en aansturen 
- Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheersplan 

goedkeuren 
- Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma 

goedkeuren 
- Advies verlenen over de waterbeleidsnota, ontwerp van zoneringsplan, ontwerpen van 

investeringsprogramma’s,… 
- Het voorstellen van adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de 

onbevaarbare waterlopen 
 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

Artikel 1: 
De heer Yves Deworm, gemeenteraadslid, wonende te 9600 Ronse, Oswald Ponettestraat 
nummer 14A,(e-mailadres  yves.deworm@skynet.be), aan te duiden als vertegenwoordiger voor 
het bekkenbestuur van het Bovenscheldebekken voor de periode van heden tot het einde van de 
gemeentelijke legislatuur. 
Artikel 2: 
Als de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het van kracht tot de eerstvolgende 
vernieuwing van de gemeenteraad. 
 

Organisatieontwikkeling 

41. Aanstelling van een waarnemend algemeen directeur.                                                    
Delegatie van de bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikel 166. 
- Het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, artikels 57 en 162§1. 
- De gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2018 betreffende de kennisgeving van de 

aanstelling van rechtswege van de stads- en OCMW-secretaris als algemeen 
directeur, aangesteld bij de stad maar ten dienste van de stad en het OCMW, vanaf 
25 februari 2018, in toepassing van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
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Feiten/context/motivering 

Het Decreet over het Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met 
behoud van afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien, 
krijgt in de eerste plaats vorm door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe 
figuur van algemeen directeur die in de plaats treedt van de gemeente- en OCMW-secretaris en 
alle betreffende bevoegdheden overneemt. 

Artikel 166 van het Decreet over het Lokaal Bestuur voorziet dat de gemeenteraad de vervanging 
regelt van de algemeen directeur bij afwezigheid of verhindering. Hierover worden geen nadere 
bijzondere regels geformuleerd waarbij het aan de gemeenteraad toekomt om een concrete 
vervangingsregeling uit te werken die aangepast is aan de nood van de diensten. Maar dat wel 
minstens en in elk geval in een waarneming van het ambt van algemeen directeur moet worden 
voorzien als de afwezigheid of verhindering langer dan 120 dagen duurt of als het ambt vacant 
werd verklaard. In dat geval oefent de waarnemend algemeen directeur alle bevoegdheden van 
de algemeen directeur uit. 

De algemeen directeur kan om verschillende redenen afwezig of verhinderd zijn, al dan niet 
voorzien. Het is noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. 

Het is bijgevolg aangewezen om een of meerdere waarnemende algemeen directeurs te voorzien 
voor korte afwezigheden of verhinderingen. 

De gemeenteraad kan de aanstelling van een waarnemend algemeen directeur toevertrouwen 
aan het College van Burgemeester en Schepenen, die het op zijn beurt kan overdragen aan de 
functiehouder van het ambt zelf.  
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.  

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld stemmen voor: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

Enig artikel:  
De bevoegdheid om een waarnemend algemeen directeur aan te stellen wordt toevertrouwd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen overeenkomstig artikel 166, vierde lid van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Wonen en omgeving 

42. Bijkomend punt voorgebracht door de heer Lech Schelfout, raadslid, namens de 
Groenfractie, houdende voorstel tot de opmaak van een beleidskader hernieuwbare 
energie met aandacht voor directe burgerparticipatie en sociale maatregelen. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen 
- Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Oost-Vlaanderen, goedgekeurd door de  

Vlaamse Regering op 18 februari 2004 (in werking getreden op 24 maart 2004) 
- Het ministerieel besluit van 25 augustus 2009 houdende de definitieve goedkeuring 

van de herziening van het PRS Oost-Vlaanderen: toevoeging provinciaal beleidskader 
windturbines (Addendum Wind) 

- Het ministerieel besluit van 18 juli 2012 houdende de definitieve goedkeuring 
herziening van het PRS Oost-Vlaanderen (tweede partiële herziening) 

- Het provincieraadsbesluit van 24 april 2013 betreffende het dossier wind  
- Het ‘Klimaatplan met Lef!’ zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 02 juli 2018, 

waarin de Stad Ronse zich er formeel toe verbindt om tegen 2030 40% minder CO2 uit 
te stoten 

- De ‘top 20 maatregelen’ in het klimaatplan en de voortrekkersrol die Ronse op zich 
neemt voor wat betreft het opwekken van duurzame energie, meer bepaald het 
‘produceren van stroom aan de hand van zonnepanelen’ (met Brakel) en het 
‘produceren van stroom aan de hand van windturbines’ (met Geraardsbergen). 

Relevante documenten 

- Het Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes, goedgekeurd door de Waalse 
Regering op 21 februari 2013, en latere wijzigingen, dat een participatiepercentage van 
49,98% voorschrijft. 

- Het ‘beleidsmatig kader met het oog op het opstarten van burgercoöperaties rond 
hernieuwbare energie’, goedgekeurd door de gemeenteraad van Laarne op 22 juni 
2017, dat naast windenergie ook rekening houdt met zonne-energie en 
energiebesparing. 

- De ‘Visietekst concentratiezone windturbines Eeklo-Maldegem-Kaprijke’, goedgekeurd 
door de gemeenteraad op 17 februari 2014, die de nadruk legt op 
draagvlakversterking, directe burgerparticipatie en een lokale meerwaarde voor de 
gemeenschap.  

- Het collegebesluit ‘Hernieuwbare energie in Leuven – Burgerparticipatie’ van 10 
november 2017 

- De brief van REScoop Vlaanderen en Ecopower cvba die het stadbestuur ontving in 
juni 2017 ter gelegenheid van Global Wind Day. 

- De Gentse projecten ‘Dampoort Knapt op’ en ‘Buurzame stroom’ die op een 
innovatieve manier (o.a. opzetten van een rollend fonds), in samenwerking met 
middenveldorganisaties en een burgercoöperatie, de energienoden in kwetsbare 
wijken aanpakken.  

- Het ‘Energielandschap Oost-Vlaanderen’, waarbij de provincie samen met lokale 
besturen, burgers en specialisten een breed gedragen ruimtelijke visie voor het 
inpassen van hernieuwbare energieprojecten wil uitwerken. 

Feiten/context/motivering 

- Volgens de nulmeting van het klimaatplan stootte Ronse in 2011 115Kton CO2 uit, of 4,6 
ton per inwoner. Met het ondertekenen van het burgemeestersconvenant engageert 
Ronse zich om deze uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen tot  69Kton CO2, of 
2,76 ton per inwoner. 
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- Volgens het klimaatplan werd er in Zuid-Oost-Vlaanderen (13 deelnemende gemeenten 
klimaatplan) in 2011 slechts 39.535 MWh aan duurzame energie opgewekt. Dit is 
slechts 3,9% van het potentieel. Tegen 2030 zou er jaarlijks maar liefst 1.021.772 MWh 
moeten opgewekt worden. Hiermee zou er 207.817 ton CO2 –of 24% van de totale 
ambitie- minder uitgestoten worden. 

- Volgens het klimaatplan kan er in onze regio zelfs nog meer CO2-uitstoot  - 341.525 ton 
of 39,9% van de totale ambitie - vermeden worden door in te zetten op 
energiebesparende maatregelen.  Zeker in Ronse, met zijn vele oudere en slecht 
geïsoleerde huizen, kan deze besparing mogelijk nog hoger liggen.  

- Volgens het Woonplan (2016) zijn 59,3% van de huizen in Ronse gebouwd voor 1945 
(6806 op een totaal van 11483) 

- Volgens de stadsbarometer 2018 telt Ronse maar 9% woningen met zonnepanelen 
(t.o.v. Vlaams gemiddelde van 17%), en heeft maar 44% van de woningen een zuinige 
ketel (t.o.v. Vlaams gemiddelde van 61%) 

Motivatie 

- Om deze doelstellingen te halen moet er, naast maatregelen om duurzame energie op 
te wekken, vooral ook ingegrepen worden om de energievraag drastisch te verlagen. 

- Het is belangrijk om burgers mee te krijgen in dit verhaal. Het probleem is dat mensen 
vaak enkel de lasten van projecten ervaren. 

- Door burgers niet enkel op te zadelen met de nadelen (lasten), maar ze ook te laten 
delen in de voordelen (lusten) van hernieuwbare energieprojecten, krijgt men een groter 
maatschappelijk draagvlak.  

- Door intensief samen te werken met een burgercoöperatie die aangesloten is bij 
REScoop Vlaanderen en die de 7 ICA-principes (International Cooperative Alliance-
principes) onderschrijft, zullen burgers als aandeelhouder van de coöperatie 
rechtstreeks de energie kunnen ‘oogsten’. Als eigenaar hebben ze inspraak en bepalen 
ze mee waar de stroom naartoe gaat, tegen welke prijs en wat er met de winst gebeurt. 

- Belangrijk is dat de stad een participatiemodel met begeleidende maatregelen uitwerkt 
(o.a. betrekken van adviesraden, organiseren van infoavonden, in gesprek gaan met 
burgercomités, etc…) dat een betere herverdeling van de lusten en de lasten garandeert 
en het draagvlak bij burgers doet vergroten. Hierdoor zal het voor projectontwikkelaars 
makkelijker worden om tijdig de nodige vergunningen te krijgen (bv. minder 
bezwaarschriften) 

- Met 21% kansarmoede is het noodzakelijk dat de energietransitie in Ronse ook een 
sociale component krijgt. Dit kan zich in de eerste plaats vertalen in laagdrempelige en 
betaalbare isolatie-, renovatie- en nieuwbouwprojecten, waarbinnen de stad naast het 
inzetten van bestaande structuren (bv de Bouwmaatschappij) ook kan samenwerken 
met middenveldorganisaties en een burgercoöperatie. In een tweede stap moeten 
minder begoede burgers ook betrokken worden bij het opwekken van hernieuwbare 
energie. 

- De stad streeft in haar participatiemodel voor hernieuwbare energieprojecten naar 
minstens 40%  directe burgerparticipatie. Voor projecten in eigen beheer is dit via 
gunningscriteria minimum 50%. 

- Wettelijk gezien kan dit percentage bij projecten op privaat terrein niet worden 
afgedwongen, maar het zal projectontwikkelaars er wel toe motiveren om toch in zee te 
gaan met een burgercoöperatie. Op deze manier zal ook het maatschappelijk draagvlak 
voor deze projecten vergroten.   

Algemene principes: 

- het maximaal benaderen van natuurlijke hulpbronnen als een gemeenschappelijk goed 
- het uitwerken van een duidelijk ruimtelijk concept 
- het voorzien van rechtstreekse financiële participatie voor de inwoners 
- het creëren van meerwaarde voor de stad 
- het gericht en innovatief investeren in renovatie-, isolatie- en nieuwbouwprojecten  
- het informeren van de bevolking 
- het vergroten van het draagvlak. 
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Rekening houdende met alle voorgaande elementen. 

Voordracht 

Op voordracht van de Groenfractie in de gemeenteraad. 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen tegen: Luc Dupont, Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, 
Yves Deworm, Diederik Van Hamme, Patrice Dutranoit, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, 
Eugénie Carrez, Leonard Verstichel 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Gunther Deriemaker, Björn Bordon, Koen 
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Fatima Hbili 

Voor de fractie N-VA stemmen tegen: Paul Carteus, Brigitte Vanhoutte, Aaron 
Demeulemeester, Wim Vandevelde, David Vandekerkhove, Rossana Khoshaba, Sylvie 
Van Overmeeren, Jo Cornelus 

Voor de fractie Open Vld onthouden zich: Tom Deputter, Guillaume Devos 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Imane Mazouz, Lech Schelfout 

Artikel 1:  
Om akkoord te gaan dat burgers en de stad bij nieuwe hernieuwbare energieprojecten (o.a. 
zon en wind) op het grondgebied van Ronse voor minimum 40% - minimum 50% voor 
projecten in eigen beheer- direct kunnen participeren via een burgercoöperatie, die de ICA-
principes respecteert, om zodoende meer draagvlak bij de bevolking te creëren. 
Artikel 2: 
Om in een samenwerking tussen o.a. de stad, een burgercoöperatie en het middenveld 
intensief en gericht in te zetten op laagdrempelige en betaalbare isolatie-, renovatie- en 
nieuwbouwprojecten. 
Artikel 3:  
Om een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de Provincie Oost-Vlaanderen, 
Energielandschap Oost-Vlaanderen, REScoop, de Vlaamse overheid, Fluvius, 
projectontwikkelaars/exploitanten/energieleveranciers, het diensthoofd omgeving en de 
deskundige wonen, de Woonraad, de Milieuraad en de Welzijnsraad. 
 
 

Namens de gemeenteraad: 

Algemeen directeur Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Paul Carteus 


